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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  
  



  عرفانشكر و
اللهم لك احلمد على مـا يـسرت      ، احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده           

  .ولك احلمد على ما وفقت 

فله احلمد والشكر والثناء احلـسن يف       ، بتوفيق اهللا سبحانه وتعاىل وإعانته أجنزت هذا البحث         

نافعا يل ولكل مـن قـرأه       ، لكرمي  اوأسأل اهللا عز وجل أن جيعله خالصا لوجهه         ، الدنيا واآلخرة   

  .طلع عليه وا

 مث أسدي خالص الشكر والتقدير وفائق االحترام إىل أستاذي الفاضل املشرف على هذا البحـث               

 حيث تفضل باإلشراف على هذا      – حفظه اهللا تعاىل     – السعيد بوخالفة : فضيلة األستاذ الدكتور    

ومنحين من وقته الثمني ؛ فجزاه اهللا عين ، ه القيمة العمل ؛ فقد أفادي بتوجيهاته السديدة وإرشادات

  .وأجزل له املثوبة يف الدنيا واآلخرة ، خري اجلزاء 

 على تفضلهم بقبول    -املوقرة–كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل السادة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة           

وعلى صربهم يف قراءا وتكرمهم بإبداء مالحظام القيمة اليت من شأا أن    ، مناقشة هذه املذكرة    

  .تزيد البحث تنقيحا وإثراء 

والشكر موصول كذلك إىل كلية العلوم اإلسالمية بباتنة ممثلة يف مديرها وموظفيها على تذليلـهم               

   .ودفع عجلة العلم الشرعي يف هذا الوطن العزيزالصعاب 
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  ةـدمـقـم

  

  
 



 

 ب  

  
 

 مقـدمـة

  ،أعمالنا  ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات ،إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره    
وحده ال شريك له   وأشهد أن ال إله إال اهللا ، ومن يضلل فال هادي له ،من يهده اهللا فال مضل له

  .، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
  :أما بعد 

 �m��g��f��e���d���c��b��al: تعاىل القرآن وأمر بتدبره فقال سبحانه وأنزل اهللا 

وفهم   هسري وجب الرجوع إىل تف ،على فهم معانيه وملا كان تدبر القرآن يتوقف ، ]24: حممد[
  .شريفة بشرفه ، فأصبحت مادة التفسري لصيقة بكالم رب العاملني جل جالله  ، مقاصده
مرورا بزمن الصحابة والتابعني ومن  �رزت أمهية تفسري القرآن الكرمي منذ زمن النيب وقد ب

، ة عد الناس عن اللغة العربية األصيلبتاد زمن النبوة  وعزداد أمهيته كلما بوت، بعدهم إىل يومنا هذا 
خمشري كتفسري الطربي والكشاف للز خاصةيف كتب  األئمة كتبه منها ما، فظهرت تفاسري كثرية 

 كالفقه واألصول والنحو واللغة غري علم التفسريوه يف كتبهم املصنفة يف ومنها ما نشر، وغريمها 
شاء  إن –وملا كنت أحبث عن موضوع يصلح لبحث أحصل به على درجة املاجستري . وغريها 

 ثي  مبا نصحهم به أحد أساتذم مبوضوع حب– بارك اهللا فيه - الطلبة نصحين أحد –اهللا تعاىل 
 ، خاص وجعلها يف مصنف ،القرآن الكرمي من كتبه  وهو مجع ما فسره ابن هشام آليات، هذا 

 يف ، مستمدا يد العون منه سبحانهمتوكال على اهللا ، ومشرت عن ساعد اجلد ، فأعجبين ذلك 
  .ه احلمد واملنة ل فل ،فظهر كما رجوت له أن يظهر، خدمة هذا البحث 

  .  وأمهيتهوعدوافع اختيار املوض - 1

مع كالم رب العاملني الذي ال واجللوس ، خدمة كتاب اهللا تعاىل اليت ال يعلو عليها شيء  - أ 
  .واألخذ من مائدة القرآن العظيم وهذا ال يفضله شيء ، له شيء يعد
خاصة وأن ،  رغبيت الشديدة يف استخراج كنوز فهوم ابن هشام األنصاري لآليات القرآنية - ب 

  .القدم وطويل الباع يف علم اللغة والنحو الرجل راسخ 
فمثل هذا املوضوع جيعلين أحقق ذلك من  ،  والتفسريم النحو واللغةو رغبيت يف التعمق يف عل-ج 

  . خالل مطالعة كتب ابن هشام املطبوعة
حىت يتعرف على منهجهم يف استنباط املعاين القرآنية ،  أمهية مجع تفاسري أئمة النحو واللغة -د 
  . -شاء اهللا  إن - ولعلها خطوة تدفع الباحثني إىل مجع بقية تفاسري األئمة ،  كتاب اهللا من

 بدال من التنقيب عنها يف ، اآليات اليت فسرها ابن هشامري على طالب العلم يف تناول  التيس- هـ 



 

 ج  

  
 

 مقـدمـة

  .ه ثنايا كتب 
 املكتبة  يسد ثغرة يف ، مسامهة متواضعة يف مجع شتات بعض العلوم يف مؤلف مستقل- و 

      .  وفيه إحياء للتراث اإلسالمي بعمل أكادميي –شاء اهللا تعاىل  إن –اإلسالمية 
  . لدراسة هذا املوضوع من قبل  أحد–حسب ما أعلم  –مل يتقدم - ي 

  . هلذه األسباب جمتمعة وغريها عزمت على اختيار هذا املوضوع
  .إشكالية البحث  - 2

  :تساؤالت هي ال وشكاالتاإل د منجييب البحث على عد
وهل باإلمكان مجع هذه ، أم فسر بعض القرآن فقط ،  هل فسر ابن هشام كل اآليات القرآنية -

  وما مدى أمهية تفسريه ؟ ، يف ما فسره وما منهجه  اآليات املفسرة من كتبه وترتيبها وخدمتها ؟
  .منهج الدراسة  - 3

 لتتبع كتب ابن هشام واستخراج املادة ناسبعلى املنهج االستقرائي ؛ ألنه املهذا وقد اعتمدت 
وغريها ،  والشعر واملصادر ث وخدمتها بتوثيق ما يلزم توثيقه من اآليات واألحادي ،التفسريية منه

  .كما اعتمدت على املنهج التارخيي يف الترمجة  
  .الدراسات السابقة  - 4

 يف جزء من  معه كان مشتركا موضوعا يشبه هذا املوضوع إال ما– يف حدود ما حبثت –مل أجد 
معريب القرآن للدكتورة إميان حسني  وهو كتاب اعتراضات ابن هشام األنصاري على،  جزئياته
  .السيد 
   .خطة البحث  - 5

  :مر البحث وفق اخلطة اآلتية 
    . وتشمل عناصر املقدمة املعروفة:  املقدمة -أوال 
  :مل على بابني وهو قسم الدراسة ، ويشت:  القسم األول –ثانيا 
  :ويتضمن ثالثة فصول  ترمجة لإلمام ابن هشام األنصاري ،:  الباب األول -
وحتدثت فيه عن بيئته الطبيعية والسياسية :  البيئة اليت عاش فيها ابن هشام : الفصل األول -

   .واحلياة الفكرية والدينية 
ه ونسبه ومولده ونشـأته وحتدثت فيه عن امس: حياة ابن هشام الشخصية  : الفصل الثاين -

   .وصفاته وأخالقه وعقيدته ومذهبه ووفاته ومكان دفنه ورثائه 



 

 د  

  
 

 مقـدمـة

وحتدثت فيه عن طلبه للعلم ورحـالته وشيـوخه : حياة ابن هشام العلمية :  الفصل الثالث - 
  .وتالميذه ومرتلته العلمية وثناء العلماء عليه ومؤلفاته 

  :  ، ويتضمن ثالثة فصول يف تفسريه اإلمام ابن هشام منهج: الباب الثاين 
وحتدثت فيه عن تفسريه للقرآن بالقرآن : أنواع التفاسري اليت اعتمدها ابن هشام :  الفصل األول -

  .والسنة وأقوال الصحابة والتابعني والنحو واللغة 
 مصادره من كتب التفسريوحتدثت فيه عن : مصادر ابن هشام يف تفسريه :  الفصل الثاين -
   .كتب أخرىو كتب النحو واللغةوكتب السنة و راءاتالقو
 أمهية تفسري ابن هشام يف ذكر وحتدثت فيه عن :أمهية تفسري ابن هشام :  الفصل الثالث -

مناقشة اآلراء اليت يراها خاطئة ، وتوجيه القراءات واالختالفات بني أقوال املفسرين وموقفه منها 
  .إيراده لبعض علوم القرآن  و ،ولغوياإزالة الغموض حنويا و

 رمحه اهللا –ويتضمن مجع ما أثر عن ابن هشام ، وهو لب الرسالة ، قسم التفسري  :القسم الثاين 
اضعا و ، وفق ترتيب السور يف املصحف الشريف وترتيبهاالكرمي   من تفسري آليات القرآن–تعاىل 

 تعب الرجوع إليها يف موطنها من فعلت ذلك حىت أزيل عن القارئ(  قبل كل تفسري اآليةَ كاملة
األحاديث واألبيات الشعرية وتوثيق املصادر اليت اعتمدها ، وترمجة قصرية  وعزو ،) املصحف 
  .مذكور لكل علم 

  :الصعوبات  - 6

صعوبات تذكر إال ما كان من نقص لعدد قليل جدا من املصادر اليت مل أستطع ين مل تعترض
إضافة إىل بعض العراقيل اليت ال ، يف دراسيت ملصادر ابن هشام  واليت احتجتها  ،احلصول عليها

وكذا ، كفترات الفتور اليت متر بالباحث وتؤثر سلبا على املوضوع ، يسلم منها باحث أكادميي 
 بذلت - بعون اهللا –ولكين ، ومؤخرا باإلمامة اليت أخذت مين بعض الوقت ، اشتغايل بالتدريس 

، فخرج البحث وأجنز املوضوع كما كان مسطرا له يف املشروع ، ل جهدي يف جتاوز هذه العراقي
  .فلله احلمد واملنة 

  :أهم املصادر  - 7

 الكشاف: فمن كتب التفسري والقراءات ، واملراجع  على طائفة متنوعة من املصادر تاعتمد
واحلجة  ،  أليب حيانوتفسري البحر احمليط، وتفسري ابن عطية ،  وتفسري الفخر الرازي للزخمشري

كل كتب ابن : من كتب النحو واللغة و . الفارسي واحملتسب البن جين  عليللقراء السبعة أليب
 البن  العربلسانأوضح املسالك وغريها ، وكاملغين وشرح شذور الذهب ووعة باملطهشام 



 

 ه  

  
 

 مقـدمـة

 يف  والتبيانوابن احلاجب وأمايل ابن الشجري ،األخفش والزجاج ومعاين القرآن للفراء ومنظور  
والنجوم الزاهرة ، للمقريزي  السلوك  :ومن كتب التاريخ. إعراب القرآن أليب البقاء وغريها 

 االستيعاب البن  :والبداية والنهاية البن كثري وغريها ، ومن كتب التراجم، ليوسف بن تغري 
 البن حجر والدرر الكامنة، وسري أعالم النبالء والعرب للذهيب ، واإلصابة البن حجر ، عبد الرب 

  .وبغية الوعاة للسيوطي وغريها 
 مضاا  يف البحث على عزو اآليات إىل سورها وختريج األحاديث وعزوها إىلتهذا وقد حرص

 لكل األعالم الواردين يف  على ختريج األبيات الشعرية والترمجةتكما حرص، من كتب السنة 
وما ورد ، راسة فقط ترمجت هلم هناك مع التنبيه على أن ما ورد من أعالم يف قسم الدالبحث ، 

أما ورد يف القسمني فقد تعمدت أن أترجم هلم ،  كذلك هناك ميف قسم التفسري فقط ترمجت هل
إال ما كان من باب ، وكذلك األمر بالنسبة لألحاديث واألبيات الشعرية  ،  غالبايف القسم الثاين

  .قسمني الالضرورة خترجيه يف 
  ي الترتيب األلف بائاستعمال علىورد من ترتيب داخل البحث  الفهارس وما  يفتوحرص

أ ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، ط ، ظ ، ك ، ل ، م ، ن ، : املغريب ، وهو 
 هقد استعمليب تهذا الترعلما أن . ص ،  ض ، ع ، غ ، ف ، ق ، س ، ش ، هـ ، و ، ي 

   التمهيد، وابن منجويه يف رجال صحيح ابن عبد الرب يف:  ، مثل األئمة يف مصفامعلماء املغرب 
   .، والباجي يف التعديل والتجريح مسلم

يف قسم الدراسة وذلك لكرب حجم قسم التفسري الذي يتحتم تدوينه  ت االختصاردهذا وقد تعم
عة فقط ، مع العلم أنين اعتمدت يف مجع التفسري على كتب ابن هشام ورسائله املطبو. كامال 

  مغين اللبيب عن كتب األعاريب ، شرح شذور الذهب ، أسئلة وأجوبة يف إعراب : هي و
القرآن ، قواعد اإلعراب ، األلغاز النحوية ، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ، ختليص الشواهد 
وتلخيص الفوائد ، شرح مجل الزجاجي ، شرح قطر الندى وبل الصدى ، شرح اللمحة البدرية 

عربية ، شرح قصيدة بانت سعاد ، كأنك بالدنيا مل تكن وباآلخرة مل تزل ، توجيه  اليف علم
   .، الشروط اليت ها يتحقق تنازع العوامل ، اعتراض الشرط على الشرط النصب 

الذي مل يبخل  ، السعيد بوخالفةالدكتور لألستاذ الفاضل املشرف هذا وكل الشكر والتقدير 
 ،البحث يل طريق الوصول إلجناز هذا وظاته القيمة اليت سهلت بتوجيهاته وإرشاداته وملحعلي 

  .وحتقيق أهدافه وغايته ، وأضاءت يل الدرب لبلوغ ايته 
 تفضلهمكما أتقدم بالشكر اجلزيل والتقدير الكبري إىل السادة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة على 



 

 و  

  
 

 مقـدمـة

بإبداء ملحوظام القيمة اليت من وتكرمهم ، ا وصربهم يف قراء، شة هذه املذكرة بقبول مناق 
  .شأا أن تزيد البحث تنقيحا وإثراء 

 م على تذليله وموظفيها بباتنة ممثلة يف مديرهاكلية العلوم اإلسالميةموصول كذلك إىل والشكر 
إدارة املكتبة الصعاب وخدمة البحث العلمي وتشجيع الطلبة على ذلك ، كما أود أن أشكر 

  . و املناسب للباحثني وتقدمي يد املساعدة هلم كلما احتاجوا إىل ذلك وعماهلا على توفري اجل
لى نبينا حممد وعلى  وسلم عاللهم وصلِّ ، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وتترتل الربكات

 .آله وصحبه أمجعني 



  

  

  

  :قسم الدراسة : القسم األول 
     

  :ويتضمن بابني           

ترمجة لإلمام ابن هشام : الباب األول  -           

  .األنصاري 

منهج اإلمـام ابـن هشـام يف    : الباب الثاين  -       

  .التفسري 

  

  

  

  
 



  

  

ترمجة لإلمام ابن هشام : الباب األول 

  . األنصاري

   
  :وفيه ثالثة فصول    

  . البيئة اليت عاش فيها ابن هشام: الفصل األول  -    

  .حياة ابن هشام الشخصية : لثاين الفصل ا -    

  .حياة ابن هشام العلمية : الفصل الثالث  -

  

  

  

  

  

  



  
 



  

  

  

البيئة اليت عاش فيها ابن :  األولالفصل 

  . هشام

  
  :ويتضمن ثالثة مباحث      

 .البيئة الطبيعية : املبحث األول  -       

 .البيئة السياسية : املبحث الثاين  -     

 .احلياة الفكرية والدينية : املبحث الثالث  - 
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 تأثريا يف شخصية العامل ، وخاصة املفسر ، فإن كانت – الطبيعية والسياسية –إن للبيئة بنوعيها    
البيئة خصبة مع العمل واالجتهاد آتت أكلها ضعفني ، وإن مل تكن كذلك أثرت سلبا على املنِتج                 

  واملنتج ، فما مدى تأثري بيئة ابن هشام عليه ويف علمه ؟   
  .يئة الطبيعية الب: املبحث األول 

   .مصر: املطلب األول 

ولد ابن هشام ونشأ وترعرع وتعلم وتويف بالقاهرة ، اليت كانت مهدا للحضارة وقبلـة للعلـم                 
واملعرفة ، فبيئة ابن هشام الطبيعية هي مصر ؛ إذ مل تذكر كتب التراجم بيئة أخرى عاش فيها ابن                   

  .بيئة إال ما كان من سفره إىل مكة هشام غري هذه ال
    . مكة املكرمة: املطلب الثاين 

  : ذكر ابن هشام عن نفسه أنه سافر إىل مكة مرتني 
 . )هـ749( عام تسعة وأربعني وسبعمائة : املرة األوىل -

 زادهـا اهللا    –وقد كنت يف تسعة وأربعني وسبعمائة أنشأت مبكة          ... ((: قال ابن هشام يف ذلك      
اعده كل حالك ، مث إنين أصبت به وبغريه يف منـصريف   كتابا يف ذلك منورا من أرجاء قو       –شرفا  

  )1( )) .إىل مصر 
  . )هـ756(عام ستة ومخسني وسبعمائة  : املرة الثانية -

 وملا من اهللا تعاىل علي يف عـام ستة ومخسني مبعاودة حرم اهللا ، وااورة يف خري        ((: قال يف ذلك    
استأنفت العمل ال كسال وال متوانيا ، ووضعت هذا بالد اهللا ، مشرت عن ساعد االجتهاد ثانيا ، و       

 .)3(  )). ، على أحسن إحكام وترصيف )2(التصنيف

هي مصر ومكة املكرمة ، والبيئة الطبيعية اليت أثرت فيه هي البيئة             -إذًا   - فبيئة ابن هشام الطبيعية   
  .        )4(ثريا غري مباشراملصرية ، أما بيئة مكة املكرمة فكانت عارضة أثرت يف مهته ويف إنتاجه تأ

  

                                                 

. سعيد األفغاين:راجعه.محد اهللامازن املبارك وحممد علي :حتق.بن هشام األنصاريا:عن كتب األعاريب مغين اللبيب-)1(
     .11: م2005-هـ1426دار الفكر،بريوت،،1:ط

   .يب عن كتب األعاريبوهو كتابه مغين اللب-)2(
   11: مغين اللبيب-)3(
      .13 :م2007-هـ1428،دار الكتب العلمية،بريوت،1:ط.عصام نور الدين:الفعل يف حنو ابن هشام-)4(
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  :البيئة السياسية : املبحث الثاين 

  : متهيد 

تابعان لألطوار السياسية قوة وضعفا ، فإذا كـان         ظالن  مما ال جمال للشك فيه أن العلوم والفنون         
الطور السياسي سيئا ذا أثر بارز يف تاريخ شعب من الشعوب ؛ فإن آثاره تظهر يف احلركة العلمية                  

  . نتائجه يف العلوم واآلداب بدت الفكرية ، وإن كان هادئا مطمئنا والنهضة
وقد بلغت اللغة العربية قمة جمدها يف عهد اخلالفة اإلسالمية على يد الدولـة العباسـية ، إىل أن                   
ضربت بالد اإلسالم يف املشرق واملغرب بضربات قاصمة ، كانت ذات آثار سيئة علـى تـراث                 

ذ ابتلي العراق باالحتالل التتاري الذي أزال اخلالفة العباسية مجلـة ،            إ" ،املسلمني العلمي واألديب    
، وعاشت مصر آنذاك يف عزة وقوة        وابتليت األندلس بالفرجنة ينقصون أطرافها ويقصون جواحنها      

  مصر يف  ، ومبا أن ابن هشام رمحه اهللا قد عاش يف         حتت حكم املماليك     )1("ومنعة واستقالل ورخاء  
وحملة ولو سريعة عن الصورة السياسية لدولـة        ؟  وجب أن نعرف من هم املماليك       ذلك العصر ،    

   ؟ - رمحه اهللا -ن امللوك عاصر املماليك ، ومن ِم
  من هم املماليك ؟ : املطلب األول 

 املماليك كما يتضح من مدلول اللفظ نفسه هم الرقيق األبيض الذين اعتمد عليهم حكام الشرق            ((
 ال سيما يف مصر  والشام يف صراعهم ضد بعضهم البعض يف خضم الفوضـى                األدىن اإلسالمي ،  

)2(السياسية اليت نشبت مطالبها يف هذه األحناء ، عقب وفاة السلطان الناصر صالح الدين األيويب              
  ،
وكان أولئك احلكام املتنازعون يشترون املماليك صغارا يف سن الطفولة ، ينشئوم تنشئة عسكرية         

 ؛ ليكونوا عدم يف الصراع املرتقب ، وبدأ عنصر املماليك يتزايـد يف جيـوش                وسياسية خاصة 
أولئك احلكام ، مما أدى إىل ازدياد دورهم يف احلياة السياسية يف مصر والشام منذ أخريات القرن                 

  ) . الثاين عشر امليالدي (السادس اهلجري 
  

                                                 

    .7: م1965،دار القلم،القاهرة،)دط.(حممود رزق سليم:عصر املماليك النيل يف-)1(
 ولد سنةاملعروف بصالح الدين األيويب،،السلطان امللك الناصر،ظفرأبو امل،يوسف بن األمري جنم الدين أيوبهو -)2(

اطلع على جانب حسن من و،رجل سياسة وحرب،من أشهر ملوك اإلسالم،)هـ567( مصر سنةحكم ،)هـ532(
   .)8/220( :األعالم. )58-3/3(: النجوم الزاهرة:انظر ترمجته.)هـ589( سنة تويف.ث والفقه واألدبياحلد
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 ويعد السلطان الصاحل جنم الدين أيوب     
اد نفوذ املماليك على النحو الذي أدى        املسؤول عن ازدي   )1(
 ذلك أن جتاربه مع اجلنود املرتزقة من اخلوارزمية واألكراد          ،إىل استيالئهم على احلكم عقب وفاته       

علمته أن االعتماد عليهم أمر غري مأمون العاقبة ، وهلذا اشترى عددا كبريا من املماليـك الـذين                  
 درم ليكونوا غالبية جيشه   
الء املماليك من عناصر خمتلفة من األتـراك واملغـول          وكان هؤ ،   )2(

 وغريهم... والصقالبة واإلسبان واألملان واجلراكسة 
)3( .   

حبيث ،  يتم شراؤهم وتعليمهم اللغة العربية واملبادئ الدينية وتدريبهم على فنون القتال والفروسية             
 عاليا من الـوالء الشخـصي       يضمن كذلك قدرا  حبيث   و  ، حيققون قدرا عاليا من الكفاءة احلربية     

. نافسات الداخلية بني أبناء األسرة األيوبية       لسيدهم ، وذا يكونون قوة وسندا يف الصراعات وامل        
 زادت أعـداد    الدور األكرب يف حسم مصائر احلكام واحملكومني ،        ويف زمن كان للقوة العسكرية    

تهم يف احلياة الـسياسية األيوبيـة       كما زادت أمهي  ،  املماليك يف جيوش احلكام األيوبيني من جهة        
  .)4( ودوائر احلكم يف مصر والشام من جهة أخرى

   . حملة سريعة عن الصورة السياسية العامة ملصر يف عصر املماليك: املطلب الثاين 

ـ 923 - 648 (يطلق العصر اململوكي على الفترة املمتدة من سنة          (( – 1250 (أي من   )   ه
  .)  م1517

 ختفق عليهما  ،عاشت مصر والشام مستقلتني،  الفترة اليت امتدت زهاء ثالثة قرون  ومن بداية هذه  
 ، واختذوا القاهرة قاعدة مللكهـم ،        راية واحدة ، محلها املماليك الذين ولوا أمرمها بعد األيوبيني         

الدولـة الربجيـة أو     " و  " الدولـة البحريـة     : "وانقسموا خالل هذه احلقبة إىل دولتني مهـا         
  )5())".سيةاجلرك
  ) .م 1382 – 1250( املوافق لـ ) هـ 784 – 648( وامتدت من :  الدولة البحرية -1

                                                 

،كان خريا جوادا عاقال فيه ،والد صالح الدين األيويببو الشكر،امللك األفضل جنم الدينبن شاذي بن مروان،أ هو أيوب-)1(
). 1/255( ):دت(،دار صادر،بريوت،1:ط.إحسان عباس:حتق:وفيات األعيان:انظر ترمجته).هـ568(تويف سنة.دهاء

    ).2/38( :م2002 ،دار العلم للماليني،1:ط.يكلالزر:األعالم
-هـ1418،دار الكتب العلمية،بريوت،1:ط.حممد عبد القادر عطا:حتق.ملقريزيأمحد ا:السلوك ملعرفة دول امللوك-)2(

    ).1/441: (م1997
     .7 :م1994-هـ1415،القاهرة،دار الشروق،1:ط.قاسم عبده قاسم:عصر سالطني املماليك-)3(
 .25: م1998،عني،اهلرم،مصر،1:ط. عبده قاسمقاسم: التاريخ السياسي واالجتماعيعصر سالطني املماليك-)4(
      .21 – 20: م1987،دار طالس،دمشق،1:ط.سامي عوض:ابن هشام النحوي-)5(
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أطلقت كلمة البحرية على طائفة من املماليك قبل تأسيس دولتهم ، مساهم بذلك امللك الصاحل جنم 
   .)1(الدين أيوب لسكناهم معه يف قلعة الروضة على حبر النيل

)2(املعروف بالتركماين ، بن عبد اهللا الصاحلي النجمي  ن آيبكومؤسس هذه الدولة عز الدي
  ذي ـال    

وذه بعد أن انتصر على األيوبيني ، ومت الصلح بينـه وبـني الناصـر األيـويب سـنة                   ـوطد نف 
)3()هـ651(

 إىل أن تـويف   ، زز سيطرته ، وختلص من مجيع منافسيه من املماليك البحرية         ـوع،   
  . )5( )هـ655(ام ع )4(على يد زوجته شجرة الدر

)6(وجاء بعده ابنه نور الدين علي بن املعز آيبك        
الذي تلقب باملنصور ، وكان حـدثا مل يتجـاوز           

)7(اخلمسة عشر عاما ، فدبر أمره نائب أبيه سيف الدين قطز          
، مث خلفه يوم السبت رابع عـشري         

ـ 657(ذي القعدة سنة     )8() ه
لذي يهـدد مـصر     ، وتوىل السلطة بعد أن شعر باخلطر احملدق ا         

 إىل الشام ، وذلك بعـد أن أسـقطوا          )9(والعامل اإلسالمي ، بعد أن وصل التتار بزعامة هوالكو        
حيث أعملوا فيها قتال وحرقا وبا وختريبا ، فقتلوا ما          ) هـ656(اخلالفة العباسية يف بغداد سنة      

ية ، وأضرموا النار يف مدينة ينيف على مثامنائة ألف من أهلها يف مذحبة رهيبة يندى هلا جبني اإلنسان
ـ     ـفأتت على الكثري من تراث احلضارة العربية اإلسالمية ، وقض         ،  بغداد   اء وا على ما كان اخللف

                                                 

    .)1/441( :السلوك-)1(
دار ،1:ط.حممد حسني:تقدمي وتعليق. األتابكييوسف بن تغزي:يف ملوك مصر والقاهرة النجوم الزاهرة:انظر ترمجته-)2(

 .ابن العماد احلنبلي: من ذهبيف أخبار شذرات الذهب). 7/3: (م1992-هـ1413ت،بريو الكتب العلمية،
   ).7/462 (:م1986-هـ1406مشق،بريوت، دار ابن كثري،د،1:ط. حممود األرناؤوط:حتق

     ) .1/479: (السلوك-)3(
ماليك،وتنازلت عن امللك هي عصمة الدين أم خليل،تركية اجلنسية،وقيل أرمينية،أول من ملك مصر من ملوك الترك امل-)4(

 ).1/459( :السلوك:انظر.مثانني يوما وكانت مدة دولتها،)هـ655( توفيت سنة.لعز الدين آيبك بعد ما تزوجها
 :م1985-هـ1405،لبنان،دار الكتب العلمية،بريوت،1:ط.حممد السعيد زغلول:حتق.الذهيب: يف خرب من غربالعرب
)4/187.( )3/276.(   

      .)1/493: (السلوك-)5(
     ).4/265( :األعالم). 7/37( :النجوم الزاهرة). 1/495: (السلوك:انظر ترمجته-)6(
     ). 5/201: (األعالم). 82-7/67: (النجوم الزاهرة). 510-1/507: (السلوك:انظر ترمجته-)7(
      .)1/507( :السلوك-)8(
 وقائدهم إىل النار،استوىل على األهم من بالد املسلمني،كان ذا بن قويل قان بن جنكزخان املغلي،مقدم التتار هو هوالكو-)9(

   ).7/550( :شذرات الذهب). 3/311( :العرب:انظر ترمجته).هـ664(دهاء وشجاعة وخربة باحلروب،مات سنة 
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  العباسيون قد مجعوه خالل مخسة قرون ، ولقي اخلليفة املستعصم باهللا
  ر ـسادس صف مصرعه يف )1(

  . )2() هـ656(من سنة 
بأنظارهم شطر بالد الشام وبعد غـزوهم الفعلـي هلـا عـام             ومل يكتف التتار ذا إمنا توجهوا       

)3(، واستوىل هوالكو على كثري من املدن ، إىل أن وصل دمشق واستوىل عليها             ) هـ657(
، مث    

من   ((:  أرسل رسله إىل مصر بكتاب يتوعد فيه وينذر بالويل والثبور وعظائم األمور ، مما جاء فيه          
عظم ، بامسك اللهم باسط األرض ورافع السماء ، يعلم امللـك            ملك امللوك شرقا وغربا القان األ     

املظفر قطز ، الذي هو من جنس املماليك الذين هربوا من سيوفنا إىل هذا اإلقلـيم ، يتنعمـون                   
بأنعامه ، ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك  يعلم امللك املظفر قطز ، وسائر أمراء دولته وأهـل                   

 حوهلا من األعمال ، أنا حنن جند اهللا يف أرضه ، خلقنا من سـخطه ،                 مملكته بالديار املصرية وما   
فاتعظوا بغريكم ، ، فلكم جبميع البالد معترب ، وعن عزمنا مزدجر . وسلطنا على من حل به غضبه 

وأسلموا إلينا أمركم ، قبل أن ينكشف الغطاء ، فتندموا ويعود عليكم اخلطأ ، فنحن ما نرحم من                  
 شكا ، وقد مسعتم أننا قد فتحنا البالد ، وطهرنا األرض من الفساد ، وقتلنـا                 بكى ، وال نرق ملن    

معظم البالد ، فعليكم باهلرب ، وعلينا بالطلب ، فأي أرض تأويكم ، وأي طريق تنجيكم ، وأي                  
بالد حتميكم ؟ فما من سيوفنا خالص ، وال من مهابتنا مناص ، فخيولنـا سـوابق ، وسـهامنا                    

اعق ، وقلوبنا كاجلبال ، وعددنا كالرمال ، فاحلـصون لـدينا ال متنـع ،           خوارق ، وسيوفنا صو   
  ، ومطركم علينا ال يسمع ، فإنكم أكلتم احلـرام ، وال تعفـون عنـد                تنفع   والعساكر لقتالنا ال  

فمن طلب حربنا ندم ، ومن      ... الكالم ، وخنتم العهود واألميان ، وفشا فيكم العقوق والعصيان           
فقد أنصفنا إذ راسلناكم ، وأيقظناكم إذ حذرناكم ، فما بقي لنـا مقـصد               . ..قصد أماننا سلم    

   )4())... سواكم 
فجمع السلطان قطز األمراء ، واتفقوا على قتل الرسل ، وعلقوا رؤوسهم على بـاب زويلـة ،                  

  �ونصرة دين رسول اهللا     ،  ونودي يف القاهرة وسائر إقليم مصر باخلروج إىل اجلهاد يف سبيل اهللا             

                                                 

هللا،آخر اخللفاء هو عبد اهللا بن املستنصر باهللا أيب جعفر منصور بن الظاهر حممد بن الناصر العباسي،أبو أمحد،املستعصم با-)1(
فإن ا للبدعة،ختم له خبري؛،حسن الديانة،مبغض،كان حليما،كرميا،سليم الباطن،قليل الرأي)هـ609(العراقيني،ولد سنة 

       ).468-7/467: (شذرات الذهب:انظر ترمجته).هـ656( وبولده فرفسا حىت ماتا وذلك سنةالكافر هوالكو أمر به
     .)1/499( :السلوك-)2(
   .24: ن هشام النحوياب-)3(
     ).1/514: (السلوك-)4(
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تكلم إىل األمراء بالصاحلية وطلب منهم الرحيل معه ، فأبوا كلهم عليه ، وامتنعوا من الرحيل ،                 و
لكم زمان تأكلون أموال بيت املال وأنتم للغزاة كارهون ، وأنـا  ! ا أمراء املسلمني  ي((  : فقال هلم 
 مطلـع عليـه ،   فمن اختار اجلهاد يصحبين ، ومن مل خيتر ذلك يرجع إىل بيته ، فإن اهللا         ،  متوجه  

ه ـ وحلفهم يف موافقت    ، وخطيئة حرمي املسلمني يف رقاب املتأخرين ، فتكلم األمراء الذين ختريهم          
 وانفض اجلميع،  ة فلم يسع البقية إال املوافق،على املسري 

)1( .    
  اصرة ـه شرقا عرب اجلليل إىل األردن عن طريق النـز على رأس جيش املسلمني ، واجتـسار قط
 فالتقى م عند قرية عني جالوت     ،  اد دمشق من التتار     السترد

يوم اجلمعة خامس عشري شهر      )2(
، ونشبت بني الطرفني معركة طاحنة ، أبدى فيها        ) هـ658(رمضان سنة مثان ومخسني وستمائة      

 ضروبا من البأس والشجاعة والبطولة ، سـجلها         )3(املماليك بزعامة قطز وقيادة بيربس البندقداري     
لمسلمني ، يقتلون ويأسـرون      حيث منح اهللا ظهور جيش التتار ل       ،  هلم بأحرف من ذهب    التاريخ

)4("كتبغا"إىل أن مت القضاء عليهم ، وقتل       
قائد التتار يف تلك املعركة ، وطارد جيش قطز التتـار ،   
  .)5(حيث مت االستيالء على كثري من أسالم

إعادة رباط الوحدة بني مصر والشام بعد أن متزق         :  وأهم النتائج اليت ترتبت على انتصار املماليك      
نتيجة للتنافس بني املماليك يف مصر واأليوبيني يف الشام ، واكتسب حكـم املماليـك حظـا ال            
يستهان به من القبول والشرعية ، بعد أن كان ينظر إليهم أم مغتصبون للعـرش ، إضـافة إىل                   

وذا ميكن القول إن معركة عـني       ...   إليهم أصلهم الذي تشوبه الشوائب ، وتغريت نظرة الناس       
  .)6(جالوت كانت إيذانا بأفـول جنم دولة بين أيوب ، وبزوغ مشس دولة املماليك 

عاد قطز من القتال مظفرا ، فدبـر له األمري بيربس البندقداري مع عدد من أنصاره وأتباعه مؤامرة            
" قطز"حسنا ، وقد مت لبيربس ما أراد ، فقتل    الغتياله ، وكان بيربس ممن أبلوا يف عني جالوت بالء           

                                                 

      ).1/515: (السابقاملصدر -)1(
 ،دار صادر،)دط.(ياقوت احلموي:معجم البلدان:انظر.بليدة لطيفة بني بيسان ونابلس من أعمال فلسطني:عني جالوت-)2(

    ).4/177( :م1977-هـ1397بريوت،
    ).676-7/86: (الزاهرةالنجوم  ).1/520: (السلوك:انظر ترمجته-)3(
كان هوالكو يتيمن برأيه هو كتبغا املغلي نوين،كان عظيما عند التتار،معتمدا عليه لشجاعته ودهائه وخربته باحلروب،و-)4(

     ).3/291: (العرب:انظر ترمجته).هـ658(تويف سنة .وحيترمه
   ).518-1/516: (السلوك-)5(
    .27: ابن هشام النحوي-)6(



اليت عاش فيها ابن هشامالبيئة                                                                                                                                   

 10 

  
 
 
 
 

األولفصل ال  
 

وصاحب خطة قتل الـسلطان  ، ، وخال ذا اجلو للمماليك البحرية       ) هـ658(يف أخريات عام    
  : ، وأهم ما ميز عهده  قطز
  إقامة خالفة عباسية ثانية مركزها مدينة القاهرة       – 1

)1(
، وذلك بعد إزالة اخلالفة العباسية األوىل         

   يد التتار ، فكان يف عمله هذا كسب أديب ملصر ، وتأهيل لزعامة العامل اإلسالمي ، من بغداد على
  .وجعل القاهرة مركزا للعلوم اإلسالمية 

 أعاد خطبة اجلمعة والدراسة إىل اجلامع األزهر ، واجلامع احلاكم ، بعـد أن هجـرا زمنـا                  – 2
  . )2(طويال

-676 ()3(ك ولده السعيد أبو املعايل حممـد      ويل املل ) هـ676( وبعد وفاة السلطان بيربس سنة    
)4(المشالذي خلع بعد سنتني من حكمه ، والعادل سيف الدين س          ) هـ678

، بعد خلع العادل     
)5(تبد بتدبري دولته األمري قالوون    ـه ، فاس  ـأخي

، مث خلع العادل ونفاه إىل الكرك بعد مائة يـوم            
من أعظـم   ) هـ689-678(حكمه بني   سلطنته ، ويعترب سيف الدين قالوون الذي كان          من

سالطني هذه الدولة ؛ ملا قام به من فتوح وأعمال جليلة ؛ وألنه رأس أسرة قالوون اليت تتابع على                   
 حكموها وحدهم قرابة قرن من الزمان، عرش مصر فيها أربعة عشر ملكا 

)6(.   
- 1382 (املوافق لــ    )  هـ923 - 784 ( وامتدت من    : دولة املماليك اجلراكسة     – 2

    .) م1517

                                                 

    ).7/99: (وم الزاهرةالنج-)1(
     .28- 27: ابن هشام النحوي-)2(
-7/223: (النجوم الزاهرة:انظر ترمجته).هـ678(،وتويف سنة )هـ658(خامس ملوك الترك مبصر،كان مولده سنة -)3(

     ).7/632: (شذرات الذهب). 242
: النجوم الزاهرة:انظر ترمجته).هـ690(ملوك الترك مبصر،كان عمره يوم تسلطن سبع سنني،تويف سنة  سادس-)4(

   ).7/719: ( شذرات الذهب).7/243-245(
،كسر التتار على محص،وغزا الفرنج،وفتح طرابلس وما جاورها،وفتح )هـ620(سابع ملوك الترك مبصر،ولد سنة-)5(

شذرات . )156-7/86:(النجوم الزاهرة). 2/122:(السلوك:انظر ترمجته).هـ689(تويف سنة.حصن املرقب
    .)7/715:(ذهبال

    ).135-5/3(،)387-4/3(،)411-3/3(،)531-2/122 (: السلوك:انظر التفاصيل-)6(
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اجلراكسة فرقة مملوكية كانوا يستوطنون املناطق الواقعة إىل الشمال من حبر قزوين وشرق البحـر               
  ألن السلطان املنصور قالوون أسكنهم يف أبـراج        ؛  ) املماليك الربجية   (  ويطلق عليهم    ، األسود
 القلعة
)1(

 .  
  ك بيت  انتهى مل ،)م1382) (هـ784 ( منصب السلطة سنة)2(وباعتالء السلطان الظاهر برقوق

كما انتهت دولة املماليك الترك ، وبدأت دولة املماليك اجلراكسة الـيت اسـتمرت يف               قالوون ،   
  .)3()م1517) (هـ1352(احلكم حىت سقوطها حتت السيطرة العثمانية سنة 

سـالطينها  أهم خصائص هذه الدولة هي تلك اخلاصية اليت استمدت منها امسها ، ذلك أن معظم              
)4(خـشقدم  ، مهـا     كانوا من اجلراكسة ، ومل يشذ عن هذه القاعدة سوى اثنني من الـسالطني             

  

)5(وتمربغا
   .)6(ذان كانا من أصل يوناينـالل  

هذه الدولة استمرت يف حكم البالد مائة وأربعة وثالثني عاما ، تواىل فيها على عرش البالد مخسة                 
 سلطانا تولوا العرش يف تعاقب سريع ، حبيث اهتزت مكانـة            وعشرون سلطانا ، منهم ستة عشر     

ومل يعد أكثر من األول بني أقرانه ، فقد كان األمراء هم الـذين يولـون الـسالطني                  السلطان ،   
لقد جتلى يف عصر اجلراكسة فساد النظام الـسياسي         . ويعزلوم ، أو يقتلوم يف غالب األحوال        

   .   )7("ن غلب احلكم مل" الذي حكمه متاما مبدأ 

                                                 

    .142: التاريخ السياسي واالجتماعي:عصر سالطني املماليك-)1(
،أول ملوك اجلراكسة مبصر،توىل )هـ741( العثماين،ولد سنة يهو برقوق بن آنص،أبو سعيد،سيف الدين اجلركس-)2(

 :انظر ترمجته).هـ801 (تويف سنة ).هـ801-792(بني :،والثانية)هـ791-784(بني :األوىل:مرتنيالسلطة 
     ).2/48( :األعالم. )427-5/141: (السلوك

     .146 :التاريخ السياسي واالجتماعي:عصر سالطني املماليك-)3(
،أول ملوك الروم )هـ795( الظاهر،ولد سنة هو خشقدم بن عبد اهللا،أبو سعيد،الناصري املؤيدي،سيف الدين،السلطان -)4(

صفا له اجلو،وكان داهية مهيبا،وهدأت البالد يف أيامه،واستمر إىل ).هـ865(مبصر والشام واحلجاز،كان حكمه سنة 
   ). 306-2/305: ( األعالم).277-16/222: (النجوم الزاهرة: ترمجتهانظر). هـ872(أن تويف بالقاهرة سنة 

) 58(،مث خلع،فكانت مدة سلطنته )هـ872(،بويع للسلطنة سنة )هـ815(الظاهري،أبو سعيد،ولد سنة  تمربغاهو -)5(
 ).هـ879(تويف سنة .يوما، كان شجاعا عارفا بأنواع الفروسية،وافر العقل،وتنسب إليه أشياء كثرية من آالت احلرب

    ). 2/87:(األعالم: انظر ترمجته
    .146 : السياسي واالجتماعيالتاريخ:عصر سالطني املماليك-)6(
    .146 :نفسه املرجع-)7(
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، مث حلت م هزمية أخـرى يف الريدانيـة          )1(وانتهى حكم املماليك زميتهم يف معركة مرج دابق       
القريبة من القاهرة ، فأصبحت القاهرة حتت رمحة اجليوش العثمانية اليت دخلتها يف اليـوم التـايل                 

أسدل ذا الفصل األخـري     دون مقاومة ، و   ) م1517( يناير سنة    23ملعركة الريدانية يوم اجلمعة     
   .)2(من حكم املماليك لتبدأ فترة جديدة من حكم العثمانيني

من خالل عرض هذه اللمحة السريعة عن الصورة السياسية لدولة املماليك ، ميكـن القـول إن                 
معركة عني جالوت كانت سببا يف أمن مصر والشام من خوف وإطعامهم من جوع ، فلم يستطع               

ا من بالد املسلمني ، ومن ثَم أصبحت قبلة يأتيها العلماء واألدبـاء              غزوا غريمه  التتار غزومها كما  
 باللغة والدين ، مما أجـرب احلكـام         أهل مصر والشام  من كل فج عميق ، أضف إىل ذلك متسك          

  .  املماليك أن يرفعوا من شأن العلم والعلماء ، حفظا لسلطتهم ورفعا لشأم 
  هشام من املماليك ؟ من عاصر ابن : املطلب الثالث 

ـ 741-709( :  يف سلطنته الثالثة   )3(عاصر ابن هشام الناصر حممد بن قالوون        –1309) (هـ
 وقد وصف املؤرخون ذلك السلطان خالل هذه الفترة بأنه كان ملكـا عظيمـا ،                .  )م1340

فاية حمفوظا ، مطاعا ، مهابا، ذا بطش ودهاء وحزم شديد وكيد مديد ، وقد أثبت الناصر حممد ك        
نادرة ، ومقدرة بارعة يف تصريف شؤون الدولة ، مما أضفى على حكمه مهابة كبرية يف الـداخل      

  (4) .   واخلارج

وشهدت مصر أثناء حكمه رخاء ، فأبطلت املكوس ، وكان حمبا للعمارة ، فـأتى باملهندسـني                 
ه أنه كان ينفق كل      ، قيل عن   )5(والبنائني من سوريا وغريها ، واستمرت حركة العمران طول حياته         

)6(يوم على العمارة مثانية آالف درهم فضة      
وهب يف يوم واحد ما     : ، وكان غاية يف الكرم ، قيل         

                                                 

من أعمال عزاز،بينها وبني حلب أربعة فراسخ،عندها  قرية قرب حلب:بكسر الباء وقد روي بفتحها،وآخره قاف:دابق-)1(
2/416: (معجم البلدان:انظر.هِزمرج معشب ن.(      

     .32: ابن هشام النحوي-)2(
حكم ،)هـ684(سيف الدين قالوون،ولد سنة ن،أبو الفتوح،السلطان امللك الناصر،ابن السلطان هو حممد بن قالوو-)3(

تويف ).هـ741-709(  بني:والثالثة).هـ708-698( بني :والثانية).هـ693( سنة :األوىل :مصر ثالث مرات
    ).240-9/3) (182-8/93) (46-8/35( :النجوم الزاهرة :انظر ترمجته وفترات ملكه).هـ741(سنة 

   .124-123: م1976،دار النهضة العربية،القاهرة،2:ط.سعيد عاشور:العصر املماليكي-)4(
    ).7/11: (األعالم-)5(
    ).2/306: (م1987مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة،،2:ط.املقريزي:املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار-)6(
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)1(يزيد على مائة ألف دينار ذهبا   
ـ 762–741( يف أوالده مـن  وبقي احلكـم  ،  –134) (هـ

)2()م1382–1361) (هـ784–762(، مث أحفاده من ) م1361
 .  

 – ، فال عجـب      )3(روف اليت بلغت فيها القاهرة القمة يف العلم واألمن         يف هذه الظ   نشأ ابن هشام  
 أن يصري من أكابر العلماء يف كل فـن ، خاصـة يف النحـو                -مع االجتهاد يف الطلب      –إذن  

  .  والصرف والتفسري 
  

  :احلياة الفكرية والدينية : املبحث الثالث 

افة العلمية ، فقد أصبحت مصر يف عهـد         قامت القاهرة مقام بغداد ونابت عنها يف النهوض بالثق        
سالطني املماليك ميدانا لنشاط علمي واسع ، حيث نشرت القاهرة زعامتها وقيادا العلمية على              
البالد اإلسالمية زهاء القرون الثالثة اليت عاشت فيها دولة املماليك ، الذين شهد عصرهم حركة               

  . )4( يف مقدمتها علوم اللغة والدينتأيت، اإلحياء العلمية اليت مشلت علوما متعددة 
وحنن هلذا العهـد نـرى أن العلـم         (( : ويصف ابن خلدون نشاط احلركة العلمية بالقاهرة بقوله       

والتعليم إمنا هو بالقاهرة من بالد مصر ؛ ملا أن عمراا مستبحر ، وحضارا مستحكمة منذ آالف  
مجلتها تعليم العلم ، وأكد ذلك وحفظه ما        من السنني ، فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت ، ومن          

وقع هلذه العصور ا منذ مائتني من السنني يف دولة الترك من أيام صالح الدين بن أيوب وهلـم                   
راء الترك يف دولتهم خيشون عادية سلطام على من يتخلفونه من ذريتهم ؛ ملا              مجرا ، وذلك أن أ    

له عليهم من الرق أو الوالء ، وملا خيشى من معاطب امللك ونكباته ، فاستكثروا من بناء املدارس                  
 ينظـر عليهـا أو       ، والزوايا والربط ، ووقفوا عليها األوقاف املغلة ، جيعلون فيها شركا لولدهم           

نها ، مع ما فيهم غالبا من اجلنوح إىل اخلري والصالح والتمـاس األجـور يف املقاصـد                  يصيب م 
واألفعال ، فكثرت األوقاف لذلك ، وعظمت الغالت والفوائد ، وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة         

، ونفقت ا أسواق العلوم      جرايتهم منها ، وارحتل إليها الناس يف طلب العلم من العراق واملغرب           
  .)5()) . ت حبارها ، واهللا خيلق ما يشاءوزخر

                                                 

    ).7/11: (األعالم-)1(
     ).262-10/3( :النجوم الزاهرة-)2(
     .مع وجود بعض االختالالت يف هرم السلطة نتيجة التنافس على احلكم،ولكن ذلك مل يؤثر يف األمن العام للبالد-)3(
     .32: ابن هشام النحوي-)4(
    .221): دت(،بيت األفكار الدولية،)دط.(أبو صهيب الكرمي:اعتىن به.تاريخ ابن خلدون-)5(
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  : ما يف املطالب اآلتية لذلك وجب أن نعرف 
  .مكانة العلماء يف عهد املماليك  :املطلب األول 

  مظاهر احترام سالطني واء والكتاب مبميزات معينة طوال عهد املماليك ، ـاء واألدبـحظي العلم
   )1(اسـ الوايف بالوفيات أن الشيخ حممد بن سيد الن كثرية ، منها ما سطره صاحبعلماءاملماليك لل

)2(عندما دخل على السلطان الجني    
  وقـال  ]عةـاملتبـادة جريا على الع [مل يدعـه يبوس األرض      

فباشر ذلك  ،  وأجلسه عنده ، أظنه على املقعد ، ورتبه موقعا          " أهل العلم يرتهون عن هذا      : "  له
)3(مث استعفى فأعفاه

)4(معظما للشرع وأهله، وكان الجني  
   . )5(، وكان حيب جمالسة الفقهاء 

كان امللك الظاهر بيربس يقرب أرباب الكماالت من كل         ((  :النجوم الزاهرة ونقل صاحب كتاب    
  )6()) . فن وعلم

والواقع أنه ما كان هلذا النشاط العلمي أن يزدهـر يف           (( : وقال صاحب كتاب العصر املماليكي      
  )7( )). ك لوال تشجيع بعض السالطني املماليك للعلم والعلماءمصر يف عصر املمالي
 وإذا مات العامل حضر السلطان الصالة عليه ، ومشى          (( : ي النحو ابن هشام  وقال صاحب كتاب  

  )8()) . أمام نعشه إىل أن يوارى الثرى ، ورمبا دفعته محيته ليشارك يف محل نعشه
وبلغ من حفاوة السلطان الظاهر وإجالله (( : العريب   النحوابن هشام وأثره يف وقال صاحب كتاب

    ،دى حياطة املماليك للعلماءـذه أرحيية تفسر لنا مـللعلماء أنه كان يفرش مصالهم بيده ، وه

                                                 

سنة ،ولد فقيهحافظ،مؤرخ،شاعر،حنوي،،حمدث،،فتح الدين ابن سيد الناسأبو الفتح،اليعمريمد حممد بن حمهو -)1(
يل ضحتصيل اإلصابة يف تف،النفح الشذي يف شرح جامع الترمذي،عيون األثر:امصنفات منه عدة،له )هـ671(

   ).9/223: (ةالنجوم الزاهر). 190-8/189: (شذرات الذهب:انظر ترمجته.)هـ734( تويف سنة.بةالصحا
 حكم سنة،)هـ635(هو الجني بن عبد اهللا املنصوري،حسام الدين،حادي عشر ملوك املماليك البحرية،ولد سنة-)2(

 ).89-8/70:(النجوم الزاهرة:انظر ترمجته).هـ698(تويف سنة.كان عاقال،حيب العدل وجمالسة الفقهاء).هـ696(
    ).5/238( :األعالم

 ،دار إحياء التراث العريب،بريوت،لبنان،1:ط.أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى:حتق. الصفديخليل:لوايف بالوفياتا-)3(
   ).8/88: ( النجوم الزاهرة).24/292 (:م2000-هـ1420

   ).2/306( :السلوك-)4(
    ).2/302( :املصدر نفسه-)5(
   ).7/162: (النجوم الزاهرة-)6(
     .341: العصر املماليكي-)7(
     .36: النحويابن هشام -)8(
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   )1( )) .  والناس على دين ملوكهم ،ومقدار تبجيلهم وتكرميهم
   . املماليكأشهر املدارس واملساجد يف عهد  :املطلب الثاين 

  ) . هـ622( بناها السلطان الظاهر سنة :درسة الظاهرية امل -
  راء ـ بناها امللك املنصور قالوون ، وبىن جبانبها مارستانا ، وقد هنأه الشع:املدرسة املنصورية  -

  :  ومطلع قصيدته  ،)2(بإنشائها ويف طليعتهم البوصريي
  .أنشأت مدرسة ومارستانا           لتصحح األديان واألبدانا 

 وهي دار احلديث ، وليس مبصر دار حديث غريها ، وغري دار احلديث اليت               :املدرسة الكاملية    -
  .بالشيخونية

وكان ذلك قبل ) هـ703( أعدها السلطان حممد بن قالوون للدراسة سنة :املدرسة الناصرية   -
  .)3(ميالد ابن هشام خبمسة أعوام

وكانت حلقات العلم قائمة بني     ،   وأضافوا إليها    أما املساجد فإم شيدوها وعمروها وزادوا فيها      
جنباا خصوصا مسجد عمرو بن العاص ، واملسجد الطولوين ، واألقمر ، واألزهر املعمور الذي               
 جدده الظاهر بيربس بعد تعطيل دام مائة عام ، اقفر يف غضوا من صالة اجلمعة ومـن دراسـة                   

ويف فترة حكم صالح الدين األيويب وما تالها ؛ فقد          العلم ، وكان ذلك يف عهد الدولة األيوبية ،          
أفتاه أحد القضاة بعدم جواز اجلمعة إال يف مسجد واحد باملدينة الواحدة ، فأقر اجلمعة باملـسجد                 
احلاكمي التساع رقعته ، وبطلت من األزهر يومئذ لضيق ساحته ، مث أفىت العلماء يف عهد الظاهر                 

مث جدد مرة أخرى بعد الزلـزال  ) هـ665(هر سريته األوىل سنة بيربس جبوازها فيه ، فأعاد لألز     
  .)4( )هـ703(الذي أصاب مصر سنة 

  

  

  

                                                 

     . 27 :ابن هشام وأثره يف النحو العريب-)1(
،شاعر حسن )هـ608(،ولد بدالص سنةشرف الدين الصنهاجي البوصريي،أبو عبد اهللا،حممد بن سعيد بن محادهو -)2(

انظر ).هـ695(تويف سنة .واهلمزية،له ديوان شعر-شرحها وعارضها كثريون-شعره الربدةشهر الديباجة، مليح املعاين،أ
   ).6/139( :األعالم ).754-7/753( :شذرات الذهب:ترمجته

     .27 :ابن هشام وأثره يف النحو العريب-)3(
      28 :املرجع نفسه-)4(
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    :التأليف يف عهد املماليك: املطلب الثالث 

كان النشاط يف احلركة العلمية طابع هذا العهد إذ انبعث روح التأليف من جديد ، فظهـرت                    
ل كثريا من الفنون ، وقد يبدو هذا غريبـا ملـا            كتب متنوعة يف العلوم ، وبدت موسوعات تشم       

غشى هذا العهد يف ظاهره من عزوف عن العلم ، وجهل من جل امللوك بلغة الضاد ، اليت ظهرت                   
فيها تلك الكتب القيمة ، بيد أن الباحث إذا روى وأنعم النظر تبدت له أسباب متضافرة على هذا                  

  :  العمل اجلليل
  .رة على البالد فشل التتار يف السيط: منها  -
 .انتهاء احلروب الصليبية : ومنها  -

  . ما تال ذلك من حياة وادعة واستقرار أصبح الناس معه يف سالم آمنني : ومنها  -
هذا إىل إحساس العلماء بأن الوفاء للغة القرآن يقتضيهم أن يهبوا أنفسهم لعلومها املختلفة ؛ ألن                 

رض واحد ، هو نصرة الدين ، وتيسري فهـم القـرآن            العلوم العربية يف شىت نواحيها تلتقي عند غ       
 من حرص بـالغ     – وقد حذا حذوهم األمراء      –الكرمي ، فإذا انضم إىل هذا ما اتصف به امللوك           

 على ختليد آثارهم ، ومل يكن نسب يركنون إليه ، أو حسب يعولون عليه
)1(.  

 ئحهم أن حتيي مـا درس ،      مزكيا لقرا   ، رقـع ما تف  ـكل ذلك كان حافزا هلمم العلماء أن جتم       
فقد بلغت املؤلفات خالل حكم املماليك اآلالف ، وحسبنا دليال على ذلك أن بعضهم عـرف                

ه ـر عنه أن مؤلفات   ـ الذي ذك  )2(ه أنه وحده ألف مئات من الكتب والرسائل ؛ كابن مجاعة          ـعن
)3(فـاألل اوزتـج

ـ             إن مؤلفاتـه أربـت علـى      :   الـذي قيـل    )4(راينـ، وابن تيمية احل

                                                 

      .29 :املرجع السابق-)1(
 ألشتات مجيع أستاذ الزمان،وفخر األوان،اجلامع،احلموي األصل،الشافعي األصويل،و حممد بن أيب بكر بن عبد العزيزه-)2(

شرح مجع اجلوامع،حاشية على :،حفظ القرآن يف شهر،جاوزت مؤلفاته األلف،منها)هـ759(العلوم،ولد سنة 
يف طبقات اللغويني  :بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ819(تويف سنة .املغين،إعانة اإلنسان على إحكام اللسان،وغريها

   ).66-1/63 (:م1979-1389دار الفكر،بريوت،،2:ط.حتق حممد أبو الفضل إبراهيم.السيوطي:والنحاة
   ).1/64: (بغية الوعاة-)3(
 ولد سنة،اإلمام شيخ اإلسالم،تقي الدين ابن تيمية،النمريي احلراين الدمشقي،أبو العباس،هو أمحد بن عبد السالم-)4(

يف :تصانيفه،لعشرينأفىت ودرس وهو دون ا.فصيح اللسان،كان داعية إصالح آية يف التفسري واألصول، )هـ661(
تويف سنة .الصارم املسلول،وغري ذلك،الفتاوى،السياسة الشرعية:منها،الدرر أا رمبا تزيد على أربعة آالف كراسة

عبد اهللا :حتق.ابن كثري:البداية والنهاية). 1/144: (األعالم). 160-1/144: (الدرر الكامنة:انظر ترمجته.)هـ728(
   ).304-18/295 (:م1998-هـ1419هجر،،دار 1:ط.بن عبد احملسن التركي
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 ، وكالسيوطي   )2( ، وابن حجر العسقالين فقد قيل إن مؤلفاته زادت على مائة ومخسني            )1(مخسمائة
  .)3(إن مؤلفاته مل تقل عن الستمائة:  الذي قيل

وشهد العصر جمموعات من الكتب الضخمة اليت وضعت يف كل جانب من جوانب املعرفة ، منها                
 طلحه ، والفقه والتصوف ، والنحو اخلما تناول التاريخ بفروعه ، واحلديث ومص

)4(.  
كانت مواتية لظهـور    مع اهلمة العالية واإلرادة القوية      من خالل ما سبق نالحظ أن كل الظروف         

 ، وأفضل املراتب ، فال سحاب دونه ، وال ريـح عكـر             هذا النجم الساطع يف أحسن األحوال       
 ، ويبقى ذكره خالـدا إىل       يف العلم   من الراسخني ابن هشام   يصري  أن   -  إذًا - صفوه ، فال ريب   

    .هذا ، وإىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها  يومنا

                                                 

   .37: ابن هشام النحوي-)1(
     ).1/178: (األعالم-)2(
     ).3/301: (املصدر نفسه-)3(
     .37-36 :ابن هشام النحوي-)4(



  

  

  .حياة ابن هشام الشخصية :  الثاينالفصل 

  
  : ويتضمن مخسة مباحث        

  .امسه ونسبه :املبحث األول  -      

  . مولده ونشأته: املبحث الثاين  -      

  . أخالقهصفاته و: املبحث الثالث  -      

  . عقيدته ومذهبه:املبحث الرابع  -      

  . وفاته ومكان دفنه ورثاؤه: املبحث اخلامس  -      
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   .امسه ونسبه  :املبحث األول 

 )2( يوسف بن أمحد بن عبد اهللا ابـن هـشام األنـصاري             بن )1(هو عبد اهللا أبو حممد مجال الدين      
)3(املصري

 عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن عبد              ((:  أنه   )4( وذكر ابن حجر   . 
  )5()).  اهللا بن هشام مجال الدين أبو حممد النحوي الفاضل املشهور

 عبد اهللا ، وجد  جعل جده األدىن  - رمحه اهللا    –  ، جند أن ابن حجر     من خالل املقارنة بني النسبني    
  . أمحد ، وجد والده عبد اهللا ، أما غريه فقد جعلوا جده يوسف والده

علمنا أن العالمة ابن حجر قد      وإذا   ((  : يوسف عبد الرمحن الضبع      مجعا بني القولني قال الدكتور    و
 ساغ لنا أن نقول إن احلق معه ، وغريه على احلق أيضا إذا روعي                ، هم يف الترمجة البن هشام    قسب

  )6()) .  فال منافاة إذن بني النسبني ،االختصار ، خصوصا أن احملذوف موجود مثله
ل اهللا وعزروه ونصروه واتبعوا أنه من ساللة القوم الدين آووا رسو)  األنصاري (وظاهر من كلمة 

 فسماهم أنصارا ، وهم من أبناء األوس واخلزرج ، وقرر بعض األشياخ أن               ،  الذي أنزل معه   ورالن
  . )7(ابن هشام من اخلزرج

  

  

  

                                                 

،دار ابن 1:ط.ابن مالك:منت األلفية:انظر).وأخرن ذا إن سواه صحباواسـما أتى وكنية ولقبا   :(الكوفق عبارة ابن م-)1(
   19 :هـ1414خزمية، الرياض،

،دار إحياء 1:ط.حممد أبو الفضل إبراهيم:حتق.السيوطي: حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة). 2/68( :بغية الوعاة-)2(
البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن ). 8/329( :شذرات الذهب ).1/536( :م1967-هـ1387الكتب العربية،

    ).1/276( :م1998-ـه1418دار الكتب العلمية،بريوت،،1:ط.خليل املنصور:وضع حواشيه.الشوكاين:السابع
   ).1/536( :حسن احملاضرة-)3(
 ،من أئمة العلم والتاريخ،)هـ773( ولد سنة،العسقالين،املعروف بابن حجر،أبو الفضل،أمحد بن علي بن حممد هو-)4(

ني تصانيفه على مائة ومخسزادت ،انتشرت مصنفاته يف حياته وادا امللوك وكتبها األكابر،حافظ اإلسالم يف عصره
الالمع الضوء :ترمجته انظر).هـ852(تويف سنة.،وغري ذلكذيب التهذيبو،كامنةالدرر الو،اريفتح الب:أشهرها،تصنيفا

   .)1/178( :األعالم. )40-2/36(:م1992-هـ1412،بريوت،اجليلدار ،1:ط.السخاوي:ألهل القرن التاسع
   .)2/308: (م1993-هـ1414،دار اجليل،بريوت،)طد( .ابن حجر العسقالين: الثامنةةالدرر الكامنة يف أعيان املائ-)5(
   .17 :م1998-هـ1418،دار احلديث،القاهرة،1:ط.يوسف عبد الرمحن الضبع:ابن هشام وأثره يف النحو العريب-)6(
   .18-17 :املرجع نفسه-)7(
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   .مولده ونشأته: الثاين املبحث 
 سـبعمائة هجريـة    من شهر ذي القعدة سنة مثان و       )1(ولد ابن هشام بالقاهرة يوم السبت اخلامس      

 .)3()م1309(عة وثالمثائة وألف ميالديـة      عام تس ) أيار–ننيسا( املوافق أحد أيام     )2()هـ708(
 وشب حمباّ للعلـم      حيث مل تذكر له كتب التراجم نشأة يف غري مصر،          نشأ وترعرع بالقاهرة ،   و

  . فأخذ عن كثريين منهم  ،والعلماء

   .صفاته وأخالقه : املبحث الثالث 

وكان يصطرب للعلم   . )4())خللق ورقة القلب     بالتواضع والرب والشفقة ودماثة ا     ((كان ابن هشام ميتاز     
   : )من الطويل ()5(ويبذل النفس يف طلبه كما قال

  ومن يصطرب للعلم يظـفر بنيلـه        ومن خيطب احلسناء يصرب على البذل
   ذل اـويال أخـش دهرا طفس يف طلب العال        يسريا يعومن مل يذل الن  

  . عقيدته ومذهبه :املبحث الرابع 
عقيدة الشخص ومذهبه قد يؤثران يف اجتاهاته التفسريية ، جند ذلك واضحا يف كتابات الكثري من                

 وحنن يف صدد إبراز جهود      – حيث يؤولون اآليات مبا يوافق معتقدام ومذاهبهم ؛ لذا           ،العلماء  
  . وجب أن نعرف عقيدته ومذهبه الفقهي –ابن هشام التفسريية 

  .عقيدته :املطلب األول 
  :ذي ظهر يل أن عقيدة ابن هشام هي عقيدة أهل السنة واجلماعة ، والدليل على ذلك ال
  أن أهل السنة :   ينسبوه إىل عقيدة معينة ، واألصل يتهموه ومل أن الذين ترمجوا البن هشام مل-1

 لقب يعرفون به ، كما صرح بذلك اإلمام مالكليس لـهم 
)6(

   ل ـاءه رجـ ملا ج– رمحه اهللا - 
                                                 

،دار 1:ط.عيون السودحممد باسل :حتق.خالد األزهري:شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح-)1(
   .)1/5: (م2000-هـ1421الكتب العلمية،بريوت،

   .)2/308: (الدرر الكامنة-)2(
   .11 :الفعل يف حنو ابن هشام-)3(
   .)2/309: (الدرر الكامنة-)4(
   .)310-2/309: (املصدر نفسه-)5(
مام دار اهلجرة،وأحد األئمة األربعة،أخذ على هو مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر،أبو عبد اهللا،األصبحي احلمريي،إ-)6(

 :،تآليفه كثرية منها)هـ93(أكثر من تسعمائة شخص،وانتصب لتدريس العلم وهو ابن سبع عشرة سنة،ولد سنة 
شجرة النور الزكية يف طبقات :انظر ترمجته).هـ179(تويف سنة .املوطأ،ورسالة يف القدر ورسالة يف األقضية،وغري ذلك

    .55-52: هـ1349، املطبعة السلفية،القاهرة،)دط.(د خملوفحمم:املالكية
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 ، وال   )1(أهل السنة الذين ليس هلم لقب يعرفون به ، ال جهمـي           : من أهل السنة ؟ قال      : " هوسأل
  )4(" . )3( ، وال رافضي)2(قدري
  الرد على املعتزلة-2

  :   وذلك من خالل )5(
   )6(وهو اختصار لكتاب صنفه ابن املنري املالكي "خمتصر االنتصاف من الكشاف" تأليفه لكتاب -

  .  يف تفسري الكشاف)7(آراء املعتزلة اليت ذكرها الزخمشرييف الرد على 

                                                 

 )هـ128(،تويف سنة نسبة إىل اجلهمية،وهي فرقة كالمية ترجع تسميتها إىل مؤسسها وهو اجلهم بن صفوان الترمذي-)1(
 ....على أفعالهمقتوال،أنكرت مجيع األمساء والصفات،ويرون أن اإلميان هو املعرفة،والكفر هو اجلهل،وأن اإلنسان جمرب 

 ،دار املعرفة،بريوت،3:ط.أمري علي مهنا وعلي حسن فاعور:حتق.الشهرستاين:امللل والنحل :انظر تفاصيل هذه الفرقة
،مكتبة 1:ط.حممد حميي الدين عبد احلميد:حتق.األشعري:مقاالت اإلسالميني). 99-1/97( :م1993-هـ1414

   ).1/312: (م1950-هـ1369النهضة املصرية،القاهرة،
نسبة إىل القدر،وهي فرقة كالمية ذات مفاهيم خاطئة يف القدر،حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته وليس هللا -)2(

تربأ .مقتوال)هـ80:ت(يف فعله مشيئة وال خلق،وأنكر غالم علم اهللا السابق،أول من أظهر القول بالقدر معبد اجلهين 
حممد :حتق.عبد القاهر البغدادي:الفرق بني الفرق:انظر تفاصيل هذه الفرقة.ا كثريةمنهم الصحابة املتأخرون،وافترقوا فرق

   .201-114 :م1995-هـ1416،املكتبة العصرية، صيدا،بريوت،)دط.(حميي الدين عبد احلميد
ي اهللا رفضوا إمامة أيب بكر وعمر رضنظراً ألم الشيعة؛مصطلح أطلقه طوائف املسلمني على بعض ،نسبة إىل الرفض-)3(

. رفضتموين:رفضه قوم فقال هلمرحم عليهما، إمامة زيد بن علي ملا سئل عن أيب بكر وعمر فتعنهما، وقيل ألم رفضوا
كفروا أكثر نص على استخالف علي بن أيب طالب بامسه،و �وهم جممعون على أن النيب فسموا رافضة لرفضهم إياه،

 ).88-1/87: (مقاالت اإلسالميني:انظر تفاصيل هذه الفرقة.قة،وانقسمت الرافضة إىل أربع وعشرين فرالصحابة
-هـ1406جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،،1:ط.حممد رشاد سامل:حتق.ابن تيمية:منهاج السنة النبوية

   ).73-1/21 (:م1986
،دار البشائر اإلسالمية،بريوت، 1:ط.ةعبد الفتاح أبو غد:اعتىن به.ابن عبد الرب:االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء-)4(

   .72: م1997-هـ1417مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب،: الناشر
املعتزلة فرقة إسالمية ظهرت يف أواخر العصر األموي،وازدهرت يف العصر العباسي،اعتمدت على العقل ارد يف فهم -)5(

وخمالفته له يف أمور يف العقيدة،نفت مجيع  احلسن البصريجملس  مسيت بذلك العتزال واصل بن عطاء.العقيدة اإلسالمية
 امللل ).1/17( :مقاالت اإلسالميني:انظر تفاصيل هذه الفرقة.الصفات عن اهللا سبحانه،وانقسمت إىل فرق كثرية

   .21-20 : الفرق بني الفرق).90-1/56( :والنحل
،ولد ابن املنري،املقرئ احملدث املفسراملعروف ب، املالكيري ناصر الدين اإلسكند،أبو العباس، بن حممد بن منصورهو أمحد-)6(

 :انظر ترمجته).هـ683(تويف سنة .البحر الكبري يف خنب التفسري،واالنتصاف من الكشاف:من مؤلفاته).هـ620(سنة 
   ).7/666( : شذرات الذهب.188 :شجرة النور الزكية

  .290 : ص ستأيت ترمجته-)7(
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����`���m�X��W��V��U��_��^��]��\��[��Z��Y�����������a : قولـه يف قولــه تعـاىل      - 

bl� ]ذا التقدير تندفع شبهة             �����(( : �]158:األنعاما وكسبها ، واآلية من اللف والنشر ، وأي إميا
سوى اهللا تعاىل بني عدم اإلميان وبني اإلميان الذي مل يقترن           :  ، إذ قالوا   وغريه   املعتزلة كالزخمشري 

  )1()) ... بالعمل الصاحل يف عدم االنتفـاع به
 ليس كل ترتيه مبحمود ، أال ترى أن تسبيح املعتزلة اقتضى تعطيـل كـثري مـن                  (( : ولهـوق -

  )2()) . الصفات

وال بد من تقدير مضاف  (( : ]27 :احلديد[��md����c�l:  عند تفسري قوله تعاىلوقوله – 
ألن ما يبتدعونه ال    :  اآلية على ذلك العتزاله ، فقال        )3(أي وحب رهبانية ، وإمنا مل حيمل أبو علي        

   )4()) . خيلقه اهللا عز وجل
أن بعـض   :  ويف كتاب املصاحف البن األنبـاري        ((:  الرد على الروافض من خالل قوله        – 3

�m�|��{��z��y��x��w��vu��t��sl: لـه تعـاىل     الزنادقة متسك بقو  

فيها للتبيني ال للتبعيض ، أي الـذين        " منهم"يف الطعن على بعض الصحابة ، واحلق أن          ]29:الفتح[

���m¿��¾����½��¼��»��º��¹��¸��¶À��Â��Á: آمنوا هم  هؤالء ، ومثلـه        

��Æ����Å��Ä��Ãl] وكلهم حمسن ومتق ،   ] 172:آل عمران �m��n��m��l��k���p��o

s���r��q�u��t�l]5( )). فاملقول فيهم ذلك كلهم كفار ] 73:املائدة(   

   .مذهبه:  املطلب الثاين
)6(قبل موته خبمس سنني أمجعت كتب التراجم على أن ابن هشام كان شافعيا مث حتنبل

 .  

  

  

  
                                                 

   .585: مغين اللبيب-)1(
   .106: املصدر نفسه-)2(
   . 111 : صستأيت ترمجته-)3(
   .537 :مغين اللبيب-)4(
   .308: نفسهاملصدر -)5(
   ).1/276:(البدر الطالع ).8/329:(شذرات الذهب). 2/68: (بغية الوعاة ).2/308: (الدرر الكامنة:انظر-)6(
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   .وفاته ومكان دفنه ورثاؤه : اخلامس املبحث 

   .وفاته : املطلب األول 

ليلة اجلمعة خامس ذي القعدة سنة إحدى وستني وسـبعمائة           )1(م رمحه اهللا بالقاهرة   تويف ابن هشا  
ني وثالمثائـة وألـف ميالديـة        املوافق السابع عشر أو الثامن عشر من أيلول ، عام ست           )2(هجرية

 عن ثالث ومخسني عاما فيما تضافرت عليه الروايات ، ومل يشذ منها إال ما ذكـره          )3()م1360(
ة اثنـتني وسـتني     كانت سن   موضع من كتابه أن وفاته     ـي أكثر من  فنـون  صاحب كشف الظ  
 كانت سنة ثالث وسـتني وسـبعمائة       هاـ وذكر يف موضع أن     ، )4()هـ762(وسبعمائة هجرية   

)5()هـ763(
   .  وهذا شذوذ واضطراب جيب رده، 

    .)6()هـ763(فني أن وفاته كانت سنة ر هدية العا كتابوذكر كذلك صاحب
 املؤلفـات  كان يعنيهما تتبـع      –رفنيين صاحب كشف الظنون وصاحب هدية العا       أع –وهذان  

  .    وحتري الدقة يف مواليدهم ووفياماملؤلفنيوإسنادها أكثر مما تعنيهما تراجم 

   .مكان دفنه : املطلب الثاين 

إذا قفل اإلنسان من باب النصر فإنه يستقبل على قيد خطوات منه ضرحيه قائما وحده يكـسوه                 
 أقيمت حوله حديثا بعد أن نبشت        ، وحييط به جدار على شكل دائرة صغرية متواضعة        لوقـار،ا

املقابر اليت كانت جتاوره ، ونقل ما فيها من رفات األموات إىل جهات أخرى ، وجعل التنظيم من    
؛ هذه الساحة قاعا صفصفا ال ترى فيها إال ضريح ابن هشام ، وإال سور املدينة الفاطمية القـدمي           

الذي نبشوا املقابر ونقلوها من أجل كشفه ، ويعلو املقربة داخل سورها عمود حجري صـغري يف      

                                                 

 :م1985-هـ1405،لبنان،ر الكتب العلمية،بريوتدا،1:ط.حممد السعيد زغلول:حتق.حممد احلسيين:ذيول العرب-)1(
)4/187.(   

   ).2/310: (الدرر الكامنة-)2(
   .12 :الفعل يف حنو ابن هشام-)3(
التراث ،دار إحياء )دط.(ا ورفعت الكليسيحممد يالتقاي:حتق.حاجي خليفة:كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون-)4(

     .)1355 ، 2/1029 ( ،)1/154 ():دت(العريب،بريوت،
     .)1/564(: كشف الظنون-)5(
 :م1951،دار إحياء التراث العريب،بريوت،)دط.(امساعيل باشا البغدادي: أمساء املؤلفني وآثار املصنفنيفنيرهدية العا-)6(

)1/465(.       
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وتاريخ وفاته ) هـ708(، وقد نقش عليه تاريخ ميالده سنة  رأسه عمامة خضراء مـن أثر احلناء    
  .)1()هـ761(سنة 

عة مبقابر الـصوفية     ودفن بعد صالة اجلم    ((: وهو املكان املقصود من قول صاحب النجوم الزاهرة         
  )2())  .خارج باب النصر من القاهرة

 ، وسعيد السعداء كان يطلق قدميا على خانقاه ، وحيمـل  )3(ويطلق عليها قدميا تربة سعيد السعداء     
   .)4(هذا االسم اآلن مسجد أثرى بشارع اجلمالية قبل باب النصر

) عنرب(ويقال له ) قنرب( السعداء أا كانت دارا لسعيد) حسن احملاضرة(وخانقاه هذه ذكر صاحب   
عتيق اخلليفة املستنصر ، فلما استبد الناصر صالح الدين بن أيوب باألمر ، وقفها على الصوفية يف                 
سنة تسع وستني ومخسمائة ، ورتب هلم كل يوم طعاما وحلما وخبزا ، وهي أول خانقاه عملت                 

   .)5(مبصر ، ونعت شيخها بشيخ الشيوخ

  :ثاؤه ر: املطلب الثالث 

  : ) من الطويل  ()7( إذ يقول)6(من الذين رثوا ابن هشام ابن الصاحب بدر الدين
  ن مجال الدين باخللد إنـين           لفقدك عيشي ترحة ونكال
   .فما لدروس غبت عنها طالوة           وال لزمان لست فيه مجال

  : ) من الطويل  ()9( بقوله)8(ورثاه ابن نباته
  

                                                 

     .18 :ابن هشام وأثره يف النحو العريب-)1(
   .)10/263: (النجوم الزاهرة-)2(
   ).5/57 (:لالمعالضوء ا-)3(
   .19 :ابن هشام وأثره يف النحو العريب-)4(
  ).2/260 (:حسن احملاضرة-)5(
ألف ،تفقه ومهر يف العلم،من شعراء العصر اململوكي ، املصريالصاحببن شرف الدين بن   أمحدبدر الدين بنهو -)6(

   ).8/516( :شذرات الذهب:انظر ترمجته).هـ788(تويف سنة .تآليف يف األدب وغريه
   .)2/309: (الدرر الكامنة-)7(
 ،مجع بني حسن السبك وجودة املعىن،كان شاعرا جميدا:املعروف بابن نباته،أبو نصر،عبد العزيز بن عمر بن حممدهو -)8(

شذرات  .)3/190( :وفيات األعيان:انظر ترمجته).هـ768(تويف سنة .د ومدح امللوك والوزراء والرؤساءطاف البال
     .)8/364( :الذهب

    ).2/309: (الدرر الكامنة-)9(
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  هشام يف الثرى نـوء رمحة            جير على مثـواه ذيـل غمـامسقى ابن 
   فما زلت أروي سرية ابن هشام  سـأروي لـه من سرية املدح مسندا           

  : )من الكامل ( وقلت 
  قد كان جنما ساطعا يف أرضنا   ابن هشـام إنه   هـم اإللـرح

مأل املكاتب ـه     قـد زاد من تقـومينا يف قولنا واملتاحف علم  
   ثغرا واسعا يف ديننا    قـد سـد  دا كتاب اهللا سهال واضحا  ـوب

  



  

  

  . حياة ابن هشام العلمية:  لثالفصل الثا

  

  : ويتضمن أربعة مباحث      

  .طلبه للعلم ورحالته : املبحث األول  -      

  .شيوخه وتالميذه : املبحث الثاين  -     

  .مرتلته العلمية وثناء العلماء عليه : املبحث الثالث  -     

  .مؤلفاته : املبحث الرابع  - 
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  .طلبه للعلم ورحالته : املبحث األول 

  .  ، وال يكون العامل عاملا إال من خالهلا ملوهي مرحلة مير ا كل عا

  . طلبه للعلم ومكان دراسته: املطلب األول 

من املرجح أن ابن هشام قد أتيحت له فرصة التعلم األوىل على أيدي املؤدبني الذين يبدأون مـع                  
قراءة والكتابة ، فيعلموم قراءة القرآن ، وكتابة اللغـة وقواعـدها ،             الصبيان بتعليمهم مبادئ ال   

 إىل املدارس   احلساب ، مث ينتقل الصيب بعد ذلك      وبعض الشعر ، وآداب الدين ، وشيئا من مبادئ          
والتفسري والعلوم اللغوية كـالنحو والـصرف        حيث يتطور تعلمه ، فيدرس فيها الفقه واحلديث       

   .)1(اسات العقلية كالفلسفة واملنطقوالبيان ، فضال عن الدر
ـ   )2(وميكن حصرها يف اجلامع احلـاكمي     ،   القاهرة   ددراسته فلم تع  أما مكان    بية ، ويف   اش ، واخل

   .)3(رهويف القبة املنصورية ، وجامع األزالكاملية ، ويف املسجد احلسيين ، ويف األزهر ، 
  . ابن هشام غادر مصر يف طلب العلم  على كثرا ، مل يذكر يف واحد منها أنجماروكتب الت

   .رحالته : املطلب الثاين 

  : مل تذكر البن هشام رحالت إال ما ذكر هو عن نفسه أنه رحل إىل مكة مرتني 

وقـد   ... ((:  ابن هشام يف ذلـك  يقول) هـ749(عام تسعة وأربعني وسبعمائة   : املرة األوىل   
 كتابا يف ذلك منورا من      – زادها اهللا شرفا     –ة   تسعة وأربعني وسبعمائة أنشأت مبك      عام كنت يف 

)).أرجاء قواعده كل حالك ، مث إنين أصبت به وبغريه يف منصريف إىل مصر 
 )4(   

 وملا من اهللا تعاىل علي يف ((: يقول يف ذلك ) هـ756(عام ستة ومخسني وسبعمائة  :املرة الثانية 
، مشرت عن ساعد االجتهاد ثانيا ،        خري بالد اهللا     عام ستة ومخسني مبعاودة حرم اهللا ، وااورة يف        

  علـى أحـسن إحكـام       ،   )5(وال متوانيا ، ووضعت هذا التـصنيف      واستأنفت العمل ال كسال     
  )6()) . وترصيف

  

                                                 

 . وما بعدها191:سعيد عاشور:مصر يف عصر دولة املماليك البحرية:نقال عن.15 :الفعل يف حنو ابن هشام-)1(
  . ام كان مالزما لهابن هشومعلوم أن ، باجلامع احلاكمي أن ابن املرحل تصدر:جاء فيه.)2/407(: الدرر الكامنة-)2(
   .44: ابن هشام وأثره يف النحو العريب-)3(
 .11 :مغين اللبيب-)4(
   .وهو مغين اللبيب-)5(
   .11 :مغين اللبيب-)6(
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  .شيوخه وتالميذه : املبحث الثاين 
 ،  إن من مميزات العامل أن يكون له خالل طلبه للعلم شيوخ يزاحم ركبهم ، ويتسمر يف جمالسهم                

ناهال من علمهم وأدم ، ومن مميزاته كذلك أن ينتج علماء من خالل تلمذم على يديه ، وابن                  
  :هشام كان كذلك ، يدل على ذلك املطلبان اآلتيان 

    . هـوخـشي: املطلب األول 
  :ذكر منهم بن هشام العلم عن عدد من الشيوخ أأخذ ا
  . )2(ذ عنه الفقه الشافعي أخ)1( أبو بكر بن إمساعيل اد الزنكلوين– 1
وكـان   ، ونوه به وعرف بقدره ، أخذ عنه  :)3(الشيخ شهاب الدين عبد اللطيف بن املرحل    - 2

  . )4(  ويفضله على أكابر علماء عصرهيطريه
  . )6( أيضا أخذ عنه الفقه الشافعي)5( علي بن عبد الكايف التقي السبكي– 3
)7(تربيزي الشيخ علي بن عبد اهللا تاج الدين ال– 4

)8(حضر دروسه يف املدرسة احلسامية:  
 . 

  ة ـارة له إال الورقـقرأ عليه مجيع شرح اإلش : )9( الشيخ عمر بن علي تاج الدين الفاكهاين– 5
 .)10(األخرية

                                                 

 حتفة النبيه،:له تصانيف منها).هـ679(،الفقيه الشافعي املصري،ولد سنة  الزنكلوين الدينجمدهو أبو بكر بن إمساعيل -)1(
قرية من " زنكلون"و). 2/62 : (األعالم). 1/441: (الدرر الكامنة:انظر ترمجته).هـ740(يف سنةتو.وشرح املنهاج

   .)8/220(: شذرات الذهب:انظر.بالد الشرقية من أعمال الديار املصرية،أصلها سنكلوم
   . هامش)2/308: (الدرر الكامنة-)2(
 يف النحو واللغة واملعاين والبيان برع،نحوي الشافعي املصري احملقق الاإلمام،عبد العزيز بن يوسف بن عبد اللطيفهو -)3(

  .)8/244 (:شذرات الذهب ).408-2/406(:الدرر الكامنة:انظر ترمجته).هـ744(تويف سنة .والقراءات
   .)2/407: (الدرر الكامنة-)4(
الدر :كتبهم يف عصره،من ،شيخ اإلسال)هـ683(،ولد سنة اج الدينهو علي بن عبد الكايف،أبو احلسن،األنصاري،ت-)5(

 ).4/302( :األعالم .)71-3/63(:الدرر الكامنة:انظر ترمجته).هـ756(تويف سنة .النظيم،وخمتصر طبقات الفقهاء
   . هامش)2/308: (الدرر الكامنة-)6(
اختصر س احلسامية،مة اجلامعني ألنواع العلوم،ويل تدريأحد األئ.علي بن عبد اهللا بن أيب احلسن األردبيلي التربيزي،هو -)7(

   .)2/171( :بغية الوعاة:انظر ترمجته.)هـ746(كتاب ابن الصالح،وله حواش على احلاوي،تويف سنة 
 .)4/350( :الدرر الكامنة-)8(
شرح :لك،صنف،مهر يف العربية والفنون،وتفقه ملا)هـ654( تاج الدين الفاكهاين،ولد سنةهو عمر بن علي بن سامل،-)9(

    .)2/221: (بغية الوعاة.)3/178( :الدرر الكامنة:انظر ترمجته.)هـ731(،تويف سنة ،وغريمهانيشرح األربعالعمدة،
   .)2/308: (الدرر الكامنة-)10(
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  .)2(أخذ عنه علم احلديث وحدث عنه بالشاطبية : )1(حممد بن إبراهيم بدر الدين بن مجاعة– 6
 أخذ عنه القراءات : )3(راجبن السحممد بن أمحد  – 7

)4(.    
...  ومل يالزمه وال قرأ عليه )6( ديوان زهري بن أيب سلمى)5(حممد بن يوسف أيب حيان مسع من - 8

  .)7(وكان كثري املخالفة له شديد االحنراف عنه رمحه اهللا

ـ  و نه تتلمذ على علماء حنو وقراءات ولغة وأدب       من خالل عرض شيوخ ابن هشام نالحظ أ         هفق
 . - رمحه اهللا– وتفسري ، وهذه الصفات العلمية جتسدت فيه وظهرت من خالل كتاباته وحديث

   .ذه ـتالمي: املطلب الثاين 

 له ، ولعل أكثرهم ليسوا من املشهورين ، واكتفى          تالميذمل تذكر الكتب اليت ترمجت البن هشام        
  )8()) .وغريهم  وخترج به مجاعة من أهل مصر (( : رر الكامنة بالقولصاحب الد

  :منهم يه دراسة علالولكن بالبحث وجدت بعضا من تالميذه نسب املترمجون هلم 
   .)9( إبراهيم اللخمي الشافعي- 1
   .)10( إبراهيم بن حممد بن إسحاق الدجوي- 2
  
  

                                                 

،كان قوي )هـ639(هو حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة،أبو عبد اهللا،الكنائي احلموي الشافعي،ولد سنة -)1(
املنهل الروي يف احلديث النبوي،غرة التبيان،وخمتصر يف :صوله،له تصانيف منهااملشاركة يف احلديث عارفا بالفقه وأ

 ).298-5/297: (األعالم. )283-3/280( :الدرر الكامنة:انظر ترمجته).هـ733(تويف سنة .السرية النبوية
     .)2/308: (الدرر الكامنة-)2(
تصدى ).هـ668( راج الدمشقي املقرئ النحوي ولد سنةالسبن بن أمحد بن بصخان،أبو عبد اهللا،بدر الدين حممد هو -)3(

 .)1/20:( بغية الوعاة: ترمجتهانظر).هـ743(ويف سنة ت.إلقراء القرآن والنحوبدمشق 
 .)2/308: (الدرر الكامنة-)4(
   . 167 : صستأيت ترمجته-)5(
   ).3/52( :األعالم:نظر ترمجتها.)هـ ق13( تويف سنة املزين،حكيم الشعراء يف اجلاهلية،زهري ابن أيب سلمىهو -)6(
   )1/276: (البدر الطالع-)7(
   ).2/308( : الكامنةالدرر-)8(
ومهر يف الفقه ،أخذ العربية عن ابن هشام،الشافعي اللخمي مجال الدين األميوطي،إبراهيم بن حممد بن عبد الرحيمهو -)9(

   .)1/427( :بغية الوعاة:انظر ترمجته،)هـ790(له خمتصر شرح بانت سعاد،تويف سنة ،واألصلني والعربية
 ،ن الشهاب بن املرحل واجلمال بن هشام وغريمهاأخذ ع،عثمان الدجوي املصري النحويإبراهيم بن حممد بن هو -)10(

   .)1/427( :بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ830(تويف سنة ،ومهر يف اللغة العربية
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   .)1( جالل بن أمحد التباين- 3
  . )2( جالل الدين بن طوع- 4
  .)3( مجال الدين أبو الفضل النويري- 5
  )4(جمد الدين البلبيسي - 6
  .)5() ابنه (  حمب الدين حممد- 7

  .)6(حممد بن نصر اهللا الدمشقي - 8
   .)7( احلسني بن الفرات املالكي بن عبد اخلالق بن علي- 9
 .)8(سيعلي بن أيب بكر البال - 10

  .)9(سراج الدين املعروف بابن امللقن عمر بن علي - 11
تالميذه ، والتعرف على بعض ترامجهم ، ميكن القول أن ابن           من خالل عرض شيوخ ابن هشام و      

  هذا إن دل على شيء فإمنا ه علماء كبار ، وـهشام تتلمذ على يد علماء كبار ، وتتلمذ على يدي

                                                 

  وغريه،،حسن العقيدة،حمبا يف السنة،أخذ العربية عن ابن هشام بالتبايناملعروف التزييت،هو جالل بن أمحد بن يوسف-)1(
  ).1/488( :بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ793(تويف سنة . ذلكومنع تعدد اجلمعة وغرياملنظومة وشرحها،:صنف

تويف سنة .ابن عقيلتلمذ البن هشام وت،وهو أمحد بن يوسف بن طوع التباين احلنفي،قدم القاهرة يف آخر دولة الناصر-)2(
   ).8/453:(شذرات الذهب :انظر ترمجته).هـ779(

،أخذ العربية عن )هـ722( النويري الشافعي املكي،ولد سنة مجال الدين، أبو الفضلهو حممد بن أمحد بن عبد العزيز،-)3(
  ).503-8/502:(شذرات الذهب:انظر ترمجته).هـ786(تويف سنة .خطيبهاواجلمال ابن هشام،وصار قاضي مكة 

حاشية على املعونة وشرحه :إسكندراين األصل،أخذ عن ابن هشام،من مصنفاتههو حممد بن حممد بن إبراهيم البلبيسي،-)4(
   ).8/453:(شذرات الذهب :انظر ترمجته).هـ779(تويف سنة . للوسيلة

تويف ، وغريه]وهو ابن هشام[ والدهقرأ على،إنه أحنى من أبيه:قيل،النحوي بن النحوي،حمب الدين،حممد بن عبد اهللاهو -)5(
حممد باقر : يف أحوال العلماء والساداتروضات اجلنات ).8/616( :شذرات الذهب:انظر ترمجته).هـ799(سنة 

   .)5/133( :م1991-هـ1411،الدار اإلسالمية،بريوت،1:ط.املوسوي
تويف سنة .بن هشام،ومهر يف العربيةهو حممد بن نصر اهللا بن بصاقة،بدر الدين الدمشقي النحوي،الزم اجلمال -)6(

   ).1/255( : بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ794(
محل عن الشيخ مجال ،"خمتصر الشيخ خليل"وشرح ، املالكي،برع يف الفقهبن الفراتبن علي بن احلسني اخلالق  عبد هو-)7(

  ).8/570( :شذرات الذهب:انظر ترمجته).هـ794(تويف سنة .الدين بن هشام
انظر ).هـ767 (تويف سنة.علي بن أيب بكر بن أمحد،نور الدين،املصري النحوي،أخذ عن ابن هشام واإلسنويهو -)8(

  ).2/151( :بغية الوعاة). 3/33( :الدرر الكامنة :ترمجته
 ،)هـ723(لد سنة و،،املصري الشافعي،املعروف بابن امللقناألندلسي األنصاري،هو عمر بن علي بن أمحد السراج-)9(

  ).1/346( :البدر الطالع:انظر ترمجته).هـ804(تويف سنة.واجلمال بن هشام وغريمها ذ العربية عن أيب حيانأخ
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   .يدل على أنه من الكبار 

  .يه ثناء العلماء علمرتلته العلمية و: املبحث الثالث 

  .مرتلته العلمية : املطلب األول 

بيد أن  ... ا ، آخذا من كل فن بطرف        لغويا ، مفسرا حمدثا ، فقيها أديب      ن ابن هشام حنويا     لقد كا 
لى يف هذا العلم ال يشق له غري مدافع ، وهو امن تفوقه كان كامال يف النحو ، فهو حنوي عصره 

غبار وال يسابق يف مضمار ، انتهت إليه مشيخة النحو يف عهده ، وأصبح فخر مصر يف عصره ،                   
  . وتشد إليها الرحال  ،وصار صاحب مدرسة حديثة يشار إليها بالبنان ، وتسري بذكرها الركبان

ولقد كان يف اللغة طويل الباع واسع االطالع ، والنحو واللغة صنوان أومها جناحان البن هشام ،               
 ،  وكان الرجل عبقرياَّ موهوبا ، ذا قلـب حـافظ         ،  بلغ ما األرب ، وتطامن له معهما األدب         

 يف أقل من ثلث عام بعد ما خلع بدور الشباب ال بد            )1(اخلرقيان الفظ ، والذي حيفظ خمتصر       ولس
ه ، وهذا ما أفاض وفاضت      قد خالطا قلبه ، ومازجا لب      �أن يكون كتاب اهللا وحديث مصطفاه       

 مؤلفاته وال سيما شذور الذهب ، ومغين اللبيببه 
)2( .      

  .أغناين املغين :  فسرت القرآن أو أعربته ؟ فقالهالَّ:  قيل له يوما ولقد كان بارعا يف التفسري حىت
 قدمه يف فهم آي الذكر احلكيم ،        ى متكنه من القراءات ، وعلى رسوخ      وعبارة ابن هشام تدل عل    

استعداده ، وأسعفه اطالعه ، ولكن املغين مجـع         وأنه لو أراد أن يفرد لكل منهما مؤلفات لواتاه          
   .فأوعى 
ة الرجل يف الفقه فتفصح عنها االس النحوية اليت كان يغشاها ، واليت كانـت تفـيض                 أما مكان 

   . باأللغاز الفقهية يف ألغاز الطالق والتعليق
ه يف النحو علـى     ى فيه بالعجب العجاب وألعانه نبوغ     ولو أتيح البن هشام أن يؤلف يف الفقه ألت        

ـ أ:  سئل عن حكم السهو يف سجود السهو          حينما )3(املهارة يف الفقه ، أال ترى إىل الكسائي        رب جي
 فقد اشتق اجلـواب مـن      .ن املصغر ال يصغر     أل: ملاذا ؟ فقال    :  ال ، فقيل له   :  بالسجود ؟ فقال  

                                                 

  .  بدأه بكتاب الطهارة وختمه بكتاب عتق أمهات األوالد،وهو أصل كتاب املغين البن قدامة،خمتصر يف الفقه احلنبلي-)1(
تويف سنة  . املختصر هذا،فقيه حنبلي،له تصانيف احترقت بقي منها هو عمر بن احلسني بن عبد اهللا،أبو القاسم:واخلرقي
-هـ1419،)دن(،)دط.(عبد الرمحن بن العثيمني:حتق.أبو يعلى الفراء:طبقات احلنابلة :انظر ترمجته ).هـ334(

  .)5/44( :األعالم ).149-3/147( :م1999
   .50 :ابن هشام وأثره يف النحو العريب-)2(
      .106 : ص ستأيت ترمجته-)3(
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الصرف ، وجاء بقياس هدى إليه العقل وال يتأباه النقل ، فإذا كان هذا اجلواب قد صـدر مـن                    
 إىل  درس الفقهني ، وفقه املذهبني ، مث هو فما بال ما يصدر من صريف وحنوي ،     ، الصريف الصرف 

الم طوع بنانه ، إنه يكون      ال ، أزمة البيان رهن لسانه ، وأعنة الك        ذلك ذو لسان قوال ، وفهم سي      
  .)1(افياشافيا و

  .يه ثناء العلماء عل :املطلب الثاين 

ى ذلـك   ال يعرف الفضل لذوي الفضل إال ذووه ، وابن هشام من ذوي الفضل ، يدل عل               : يقال  
  :  من هؤالء العلماء  ،وأثىن عليه خرياإالَّ مدحه ه ترجم لما من عامل أنه 

  . )2(العالمة عبد الرمحن بن خلدون -1
 فوقفنا منه على علم جم يشهد بعلو قدره يف هذه الصناعة ، ووفور بـضاعته                ((:  قال يف املقدمة   

 ، واتبعوا مـصطلح     )3(فوا أثر ابن جين   منها ، وكأنه ينحو يف طريقته منحاة أهل املوصل الذين اقت          
    تعليمه ، فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطالعه ، واهللا يزيـد يف اخللـق مـا       

 )4( )) .يشاء 

  ميكنه إال التلمـذة لوالـدك       مل )5(لو عاش سيبويه   (( : - ولد املصنف    -وقال للشيخ حمب الدين     
  )6()) .والقراءة عليه 

ما زلنا وحنن باملغرب نسمع أنه ظهر مبصر عامل بالعربية          :  قال لنا ابن خلدون    (( : قال ابن حجر  و
)) . يقال له ابن هشام أحنى من سيبويه

 )7(  

    . العسقالين ابن حجراإلمام -2
    وذلك قبل موته خبمس  ، ة أشهرـي يف دون أربعرقـصر اخل حفظ خمت(( : قال يف الدرر الكامنة

                                                 

   .51: ابن هشام وأثره يف النحو العريب-)1(
برع ).هـ732(،ولد سنة بن خلدونزيد،ويل الدين،احلضرمي األشبيلي املالكي،املعروف با بن حممد،أبوعبد الرمحن هو -)2(

ويف سنة ت.تقدم يف الفنون،اشتهر بكتابه العرب ومقدمته،وله شرح الربدة وكتاب يف احلساب وغري ذلكيف العلوم،و
    ). 3/330:(األعالم). 115-9/114:(شذرات الذهب:انظر ترمجته).هـ808(

   .288 : ص ستأيت ترمجته-)3(
   .755 :م2001-هـ1421،دار الفكر،بريوت،)طد(.سهيل زكار:خليل شحادة،مراجعة:حتق.البن خلدون:املقدمة-)4(
   .102 : ص ستأيت ترمجته-)5(
 .26 :هـ1302مطبعة احلليب،القاهرة،،)دط().حممد الشيخ(األمري:حاشية على منت مغين اللبيب-)6(
 .)2/309: (الدرر الكامنة-)7(
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 وانفـرد ... شتهر يف حياته وأقبل الناس عليه       ا... ففاق األقران بل الشيوخ     بية  وأتقن العر ،  سنني  
ة واملباحث الدقيقة واالستدراكات العجيبة ، والتحقيق البالغ ، واالطالع املفـرط ،        بالفوائد الغريب 

واالقتدار على التصرف يف الكالم ، وامللكة اليت كان يتمكن ا من التعبري عن مقصوده مبا يريـد                  
    )1()) ...با وموجزا مسه

  .  )2(ياإلمام مجال الدين يوسف تغر -3

 وكان بارعا يف عدة علوم ، ال سيما العربية ؛ فإنه كان فارسها ومالك               (( : قال يف النجوم الزاهرة   
   )3( )) . زمامها

)4(العالمة جالل الدين السيوطي-4
 .  

  )5( )) . النحوي الفاضل ، العالمة املشهور (( :قال يف البغية 

   .)6(العالمة حممد بن علي الشوكاين -5
مغـين   ( نظري فيها ، وصـنف  أتقن العربية ، ففاق األقران ومل يبق له      ... ((  : قال يف البدر الطالع   

وانتفع به الناس ، وتفرد ـذا       ... شتهر يف حياته    وهو كتاب مل يؤلف يف بابه مثله ، وا        )  اللبيب
  شـتهر صـيته يف    لكة فيه ما مل يكن لغـريه وا        وصار له من امل    الفن ، وأحاط بدقائقه وحقائقه ،     

  )7(  )). األقطار ، وطارت مصنفاته يف غالب الديار
  . هذه آراء مخسة من أشهر العلماء يف ابن هشام ، شهدوا له بعلو مرتلته يف العلم 

                                                 

   .)309-2/308: (السابقاملصدر -)1(
النجوم :صنف،)هـ813(ولد سنة اإلمام العالمة،احلنفي،مجال الدين احملاسن،،أبو  بردي بن عبد اهللاييوسف بن تغر-)2(

 :األعالم). 473-9/472:(شذرات الذهب:انظر ترمجته).هـ874(تويف سنة .ك ذلريالزاهرة،واملنهل الصايف وغ
)8/222-223(. 

  .)10/263(: النجوم الزاهرة-)3(
له ،)هـ849(ولد سنة ،إمام حافظ مؤرخ أديب،جالل الدين اخلضريي السيوطي، عبد الرمحان بن أيب بكر بن حممد هو-)4(

 ).هـ911(تويف سنة.كوغري ذلوحسن احملاضرة ،وبغية الوعاة،وم القرآن يف علاإلتقان،التفسري:منها،ئة مصنفاحنو ستم
   ).302-3/301:(األعالم). 75-10/74:(شذرات الذهب :نظر ترمجتها

   ).2/68(: بغية الوعاة-)5(
 مائة له،)ـه1173(ولد سنة ،اإلمام اتهد املفسر الفقيه األصويل،حممد بن علي بن حممد الشوكاين الصنعاين اليماين-)6(

 :األعالم :انظر ترمجته.)هـ1255( تويف سنة.،وغري ذلكالبدر الطالع،نيل األوطار،فتح القدير: منهامؤلفاوأربعة عشر 
)6/298(.  

 .)277-1/276: (البدر الطالع-)7(
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  : مؤلفاته : املبحث الرابع 

 ترك آثارا كثرية طيبـة ،       – رمحه اهللا    -شام  إن من مميزات العامل وفرة اإلنتاج وجودته ، وابن ه         
  :يدل على ما قلت ما تضمنته املطالب اآلتية 

  : مؤلفاته الدينية : املطلب األول 

  :  واألحباث يف املسائل الدينية وهيألف ابن هشام بعض الكتب والرسائل 
  شرح اجلامع الصغري يف الفروع- 1

)1(
   .)2( ينن الشيبا احلس بن فروع احلنفية حملمد يفكتاب:  

عقائـد والفـرائض    ال  وتعاجل بعـض    ، رسالة يف سعادة النفس   :  شوارد امللح وموارد املنح    - 2
  .)3( وال تزال خمطوطة، ، وتزيد أوراقها على ثالمثائة ورقة واملسائل الدينية

ـ    وهو اختصار لكتاب صنفه ابن املنري املالكي      :   خمتصر االنتصاف من الكشاف    - 3 ى يف الرد عل
االنتصاف مـن    (الكشاف ، واسم كتاب ابن املنري       آراء املعتزلة اليت ذكرها الزخمشري يف تفسري        

ومنه نسخة يف األزهـر     ) 791( ، منه نسخة بربلني رقمها       اخمطوطوال يزال الكتاب    )  الكشاف
)4(ناقصة من أوهلا

 .  

    :مؤلفاته اللغوية: املطلب الثاين 
)5( السيوطي ذكره:  هد الصغرى شرح الشوا  - 1

، والظاهر أنه شرح خمتصر على شواهد مغـين          
 اللبيب
)6(.   
 ذكره السيوطي:  رح الشواهد الكربىـش – 2

  لى ـرحا موسعا عون ش، والظاهر أنه قد يك )7(
  

                                                 

 .)1/563: (كشف الظنون-)1(
نشر فقه أيب حنيفة،وكان  ،)هـ131(سنةولد ،إلمام اتهداالشيباين احلنفي  بن فرقد،أبو عبد اهللا،حممد بن احلسنهو -)2(

 :اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية:انظر ترمجته.)هـ189( سنة تويف.مقدما يف علم العربية والنحو واحلساب والفطنة
وفيات . )126-3/122(:م1993-هـ1413،هجر،2:ط.عبد الفتاح حممد احللو:حتق. القرشيعبد القادر بن حممد

   )6/80: (عالماأل). 185-4/184(:األعيان
   .)2/1065: (كشف الظنون-)3(
العدد :م1934-هـ1353،مطبعة مصر،1:ط.حممد ثابت الفندي وغريه:نقلها إىل العربية:دائرة املعارف اإلسالمية-)4(

   . )1/297 (:اخلامس
   ).2/69: (بغية الوعاة-)5(
  .25: الفعل يف حنو ابن هشام-)6(
   .)2/69( :بغية الوعاة-)7(



 حياة ابن هشام العلمية                                                                                                                         

 35

  
  

  
  

  

  �	ا���� ا���
 

 شواهد مغين اللبيب
)1( .  

     ، مدح ـا سـيدنا رسـول         �وهي قصيدة لكعب بن زهري      :  رح قصيدة بانت سعاد   ش - 3
  . )2( �اهللا 

  :مؤلفاته يف النحو والصرف  : املطلب الثالث

   .  الغالب على مؤلفاتهوهي  .يف النحو : الفرع األول
  .أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن  - 1
 . قواعد اإلعراب :  وهي تسمية أخرىاإلعراب عن قواعد اإلعراب ، وله - 2

 .حتوي ثالثة ومخسني لغزا حنويا:   األلغاز النحوية- 3

 . الك إىل ألفية ابن مالكأوضح املس - 4

 . ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد - 5

  . شذور الذهب يف معرفة كالم العرب - 6
 .  شرح مجل الزجاجي- 7

 . شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب - 8

  .شرح قطر الندى وبل الصدى - 9

 . تأليف أيب حيان  واللمحة البدرية ،العربيةشرح اللمحة البدرية يف علم  - 10

 .قطر الندى وبل الصدى  - 11

  .للبيب عن كتب األعاريب مغين ا -12

 :يف الصرف :  الثاين الفرع

  :الكتب اليت ذكرت البن هشام يف هذا اال هي 
 نشرت يف جملـة كليـة اآلداب        ، إقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل يف الصرف         - 1

   .)3(ببغداد
 . )4(طالب يف حتقيق تصريف ابن احلاجبعمدة ال - 2

                                                 

    .25: الفعل يف حنو ابن هشام-)1(
  .25: شرح قصيدة بانت سعاد-)2(
  ).1972(،سنة )16(جملة كلية اآلداب ببغداد،العدد  :نقال عن .26 :الفعل يف حنو ابن هشام-)3(
 ).1/465: (هدية العارفني ).2/1021:(كشف الظنون-)4(
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   .)1(كفاية التعريف يف علم التصريف - 3

    .)2(صرفنزهة الطرف يف علم ال - 4

  :الرسائل والفوائد : املطلب الثاين 

  :اب األشباه والنظائر للسيوطي وهيالبن هشام جمموعة من الرسائل والفوائد مطبوعة يف كت
  . )3(اعتراض الشرط على الشرط - 1
   .))4ذيب كتاب الشذا يف أحكام كذا - 2

 . )5(توجيه النصب يف قول القائل فالن ال ميلك درمها فضال عن دينار - 3

    )6( ]56:األعراف[ ��m�³��²��±��°���¯��®l : رسالة يف قوله تعاىل - 4

5 - 7( . ماـالكالم يف إن( 

 )8( ) لباآلخرة مل تز تكن و بالدنيا ملكأنك ( : الكالم يف قول القائل - 6

  (9)]97:آل عمران[ ��m�¥��¤��£��¢����¡������~��}��|l : الكالم يف قوله تعاىل - 7

  . )10(وعلى أي شيء عطف)  أنت أعلم ومالك  (: يف قوهلمالكالم  - 8
  )11(﴾ ال يقتل مسلم بكافر﴿ : � الكالم يف قوله – 9
  
  
  

                                                 

   ).1/465: (هدية العارفني-)1(
  ).4/147: (األعالم-)2(
 :م1996-هـ1417لبنان،-بريوتدار الكتاب العريب،،3:ط.فائز ترحيين:تقدمي.السيوطي:شباه والنظائر يف النحواأل-)3(

)4/103(.  
   .)4/193( :املصدر نفسه-)4(
  .)3/275( :املصدر نفسه-)5(
   .)3/190( :املصدر نفسه-)6(
 .)4/175( :املصدر نفسه-)7(
  ).4/77: (املصدر نفسه-)8(
   .)4/99: (سهاملصدر نف-)9(
   .)4/83( نفسه املصدر-)10(
   .)4/98(نفسه  املصدر-)11(
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)1(الفرزدقتوجيه إنشاد :  مسألة يف تذكرة ابن هشام - 10
   : )2( ذي الرمةبيت 

  )3(وعينان قال اهللا كونا فكانتا     فعوالن باأللباب ما تفعل اخلمر
   .)4( ) فائدة يف مخسة أسطر  (. بالرفع)  فعوالن (
 .)5( واهللا ال كلمت زيدا وال عمرا وال بكرا بتكرار ال وبدون تكرار: مسألة يف قوهلم -11

 )6( )فائدة يف سطرين ونصف تقريبا ( ه املبدوء به واملوقوف علي - 12

    )7()فائدة يف حوايل سطر ونصف ( الفرق بني والعرض والتحضيض  - 13
          .)8(شرح القصيدة اللغزية يف املسائل النحوية - 14

  .)9(شرح حقيقة االستفهام والفرق بني أدواته - 15
  .)10(ق ا تنازع العواملتحقالشروط اليت ي - 16

  : مؤلفاته املخطوطة :  اخلامس املطلب

، )11(ذكر صاحب الدرر أنه يف جملدات عدة       :  التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل     - 1
هو شرح أو تعقيب لشرح    و ،    اجلزء األخري منه فقط خمطوط     . )12(األعالم أنه كتاب كبري   وجاء يف   

                                                 

،لقب بالفرزدق جلهامة وجهه وغلظه،من أشهر شعراء الدولة يهو مهام بن غالب بن صعصعة،أبو فراس،التميمي الدارم-)1(
 :عالماأل). 61-2/58:(شذرات الذهب:انظر ترمجته).هـ110(تويف سنة .األموية،برع يف الفخر واهلجاء،له ديوان

)8/93.(   
،شاعر من فحول الطبقة الثانية يف عصره،أكثر )هـ77(هو غيالن بن عقبة بن يس،أبو احلارث العدوي،ولد سنة -)2(

   ).5/124:(األعالم). 4/11:(وفيات األعيان:انظر ترمجته).هـ117(تويف سنة .شعره تشبيب وبكاء أطالل،له ديوان
   .104: م1995-هـ1415،دار الكتب العلمية،بريوت،1:ط.أمحد حسن بسج:شرحتقدمي و.ديوان ذي الرمة-)3(
   .)3/161( :األشباه والنظائر-)4(
   .)4/170( :نفسه املصدر-)5(
   .)4/178( :املصدر نفسه-)6(
   .)4/179( :نفسهاملصدر -)7(
   ).ألغاز البن لب النحوي( حتت عنوان ).3/47:(املصدر نفسه-)8(
   .)4/69( :سهاملصدر نف-)9(
   .)4/181( :املصدر نفسه-)10(
  ).2/309( :الدرر الكامنة-)11(
   ).4/147(: األعالم-)12(
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امع علـي بـن     ـزانة ج ـ يف خ   موجود زء خمطوط ـهذا اجل  و ،ل أليب حيان النحوي     ـالتسهي
   .)1(يوسف يف مراكش

  .  )2(منه نسخة يف مكتبة جامع القرويني باملغرب: تلخيص الداللة يف تلخيص الرسالة  - 2
 ، وتوجد منه نسخة يف دار الكتب املـصرية بـرقم            )3( اجلامع الصغري يف علم النحو، باريس      - 3
   .  )4(ومنها صورة مبعهد املخطوطات بالقاهرة) حنو تيمور-669(
 .)5(منه نسخة بدار الكتب املصرية: حواش على األلفية  - 4

منها نسخة خمطوطة يف    :  عمال املنادى يف تسع آيات من القرآن الكرمي       رسالة صغرية يف است    - 5
 .  )6()6884( ني برقمبرل

 يف) 752(موجودة ضمن خمطوطات الزكية عريب برقم       " : ال إله إال اهللا   " رسالة يف إعراب     – 6
 ست ورقات
)7(.   

  .)8()حنو/697(وهي موجودة بدار الكتب املصرية حتت رقم :   رسالة يف كان وأخواا- 7
  )9( )حنو/96(موجودة بدار الكتب املصرية حتت رقم  :  رسالة يف معاين حروف النحو- 8
وهي جماميع تيمور ،    ) 102(موجودة ضمن خمطوط برقم     " : إين أمحد اهللا  : " رسالة يف قوله     – 9

  )10(  )131 ، 130( ورقتان ، 

  وهي :  ]172:النساء[�me��d��c��b��a���`��_l:  رسالة يف قوله تعاىل - 10
                                                 

لو طبعت كتب النحو هذه ألصبح علم النحو مكينا :عنوان.ملتقى أهل احلديث،منتدى اللغة العربية وعلومها:األنترنت-)1(
  .متماسكا

   .116 ):م1974-هـ1394(املورد العراقية،العدد الثالثجملة :نقال عن.29 :الفعل يف حنو ابن هشام-)2(
   ).1/296( :دائرة املعارف اإلسالمية،العدد اخلامس-)3(
  .36: م1986،الدار اجلماهريية،مصراتة،ليبيا،1:ط.عمران عبد السالم شعيب:منهج ابن هشام من خالل كتابه املغين-)4(
 .116):م1974-هـ1394(ورد العراقية،العدد الثالثجملة امل:نقال عن.29 :الفعل يف حنو ابن هشام-)5(
اليت ذكرها درنبورج يف فهرس وحيتمل أا الرسالة : أيضاوفيها).1/297:(،العدد اخلامسدائرة املعارف اإلسالمية-)6(

   .86املخطوطات العربية احملفوظة باألسكوريال،رقم 
،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث،ديب، 1:ط.دإميان حسني السي:اعتراضات ابن هشام على معريب القرآن-)7(

   .27 :م2007-هـ1428
   .38 :منهج ابن هشام من خالل كتابه املغين-)8(
اعتراضات ابن هشام :انظر.نسبة هذه الرسالة البن هشام هذا وقد نفت الدكتورة إميان حسني السيد .38: املرجع نفسه-)9(

  33: على معريب القرآن
   .27 :اعتراضات ابن هشام على معريب القرآن-)10(
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   .)1( )124 ، 123( ، جماميع تيمور ، ق ) 102(رسالة يف ورقتني تقع ضمن خمطوط برقم 
)2(نجملدا:   يف النحو  املباحث املرضية املتعلقة مبن الشرطية     - 11

 النحو تتـصل     وهو مسائل يف   . 
   واألخـرى )   جماميع 459 (ومنه يف دار الكتب املصرية نسختان ، إحدامها حتت رقم            ، بالشرط

  .)3()  جماميع730 (
 .)4(منها نسخة يف مكتبة حسرو باشا بتركيا:  دد ما بعد إالَّ على ثالثة أقساممسألة يف تع - 12

 منه عدة نسخ خطيـة بـدار         ، يف األلغاز النحوية األدبية   :  الوسنانموقد األذهان وموقظ     -13
 .)5() ألغاز ابن هشام ( هو املشهور بـ و ،الكتب املصرية ومبكتبيت برلني وباريس

تسهيال على الطالب   )  اإلعراب عن قواعد اإلعراب    (كت النحوية ، اختصر فيها كتابه       الن - 14
 . )6(ع أوراق يف اجلامعة األمريكية بريوتوتقريبا على أوىل األلباب ، منها نسخة يف سب

  :بن هشام ال منسوبةآثار : املطلب السادس 

  .)7( يف النحولكتاب التذييل والتكميلالتحصيل والتفصيل  - 1
  .)8(يف مخسة عشر جملدا:  التذكرة يف النحو - 2
  .)9( اجلامع الكبري يف النحو- 3
  .)10(حواش على التسهيل -4
 .)11()حىت( و)لو(رسالة يف أحكام  - 5

 .)12(يف أربع جملدات  :رفع اخلصاصة عن قراء اخلالصة - 6

                                                 

   .27 :السابق املرجع-)1(
  ).1/465: (هدية العارفني-)2(
   .39-38: منهج ابن هشام من خالل كتابه املغين-)3(
  .117 ):م1980-هـ1400( جملة املورد العراقية،العدد الثالث:نقال عن.30 :الفعل يف حنو ابن هشام-)4(
   ).1/465 (:هدية العارفني-)5(
   .30: الفعل يف حنو ابن هشام-)6(
    ).1/465: (هدية العارفني). 2/69: (بغية الوعاة-)7(
   ).1/465: (هدية العارفني). 2/69: (بغية الوعاة-)8(
 ).4/147( :األعالم). 8/330( :شذرات الذهب). 2/69: (بغية الوعاة : ذكره يفجاء-)9(
     ).1/465: (العارفنيهدية ). 2/69: (بغية الوعاة-)10(
   ).1/5: ( على التوضيحالتصريحشرح -)11(
   ). 2/69( :بغية الوعاة-)12(
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  �	ا���� ا���
 

 )1(وهو شرح للشواهد الشعرية اليت أوردها ابن جين       :  الروضة األدبية يف شواهد علوم العربية        – 7
  )3(.)2()7652(، منه نسخة بربلني رقم ) اللمع(يف كتاب  

  . )4(القواعد الصغرى يف النحو - 8
  أيضايف النحوالكربى  القواعد - 9

)5( .  
الكـم   و  اهلائـل  العددبت على اخلمسني ، وما هذا       ر مؤلفات ابن هشام قد أ     جندعملية حسابية   ب

 كتبـه   مـن إال دليال على قوة هذا الرجل يف فنون شىت ، وخاصة يف النحو والصرف ، و                املنتنوع
 به من تفسري لكتاب اهللا عز        زادا ال بأس   استخرجت – )6( وخاصة مغين اللبيب   - النحوية واللغوية 

    . وجل ، وهو صلب موضوع هذه الرسالة
  
  
  
  
  
  

  

  

  

                                                 

  .288 : ص ستأيت ترمجته-)1(
     ).1/296: (دائرة املعارف اإلسالمية،العدد اخلامس-)2(
الروضة األدبية يف "وطة أن خمطوذا ثبت لدي  ((: يف شأن هذا املؤلف قاللدكتور علي فودة نيل وحتقيق لحبثبعد -)3(

للسيوطي،ال ختتلف عنه إال يف " االقتراح"املوجودة مبكتبة برلني ما هي إال نسخة مزيفة من كتاب " شواهد علوم العربية
وكان قبلي العالمة ابن جين قد : "العنوان والنسبة البن هشام،وإال يف اجلزء األول من املقدمة الذي ينتهي ذه العبارة

ابن هشام األنصاري آثاره ومذهبه :انظر.))".كتابني لطيفني حصر ما من هذا الفن القلب والعنيألف يف ذلك 
   .329: م1985-هـ1405،شركة مطابع املطوع،الدمام،1:ط.علي فودة نيل:النحوي

   ).2/69: (بغية الوعاة-)4(
   ).2/69: (نفسه املصدر-)5(
    .609 :مغين اللبيب:انظر.لتفسري والعربية مجيعا ابن هشام فيه بأنه وضعه ملتعاطي اصرح وقد-)6(



  

  

  

  

  

  

منهج اإلمام ابن هشام يف : اين الباب الث

   هتفسري
      

  :وفيه ثالثة فصول      

أنواع التفاسري اليت اعتمدها ابن  :الفصل األول  -    

  .هشام 

  .مصادر ابن هشام يف تفسريه : الفصل الثاين  -    

  .أمهية تفسري ابن هشام : الفصل الثالث  -    

  

  
 



  

  

  

واع التفاسري اليت ـأن: الفصل األول 

  .يف تفسريه ابن هشام اعتمدها 

  

  :مباحث  مخسةويتضمن       

 .تفسري القرآن بالقرآن  :ث األول ـاملبح -      

 .تفسري القرآن بالسنة : املبحث الثـاين  -      

  . تفسري القرآن بأقوال الصحابة: املبحث الثـالث  -      

  . تفسري القرآن بأقوال التابعني :املبحث الرابـع  -      

  على دتفسري القرآن باالعتما :اخلامس  ثاملبح -      

  . اللغةو النحو     
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 الفصل األول
 

  : متهيد 
ولكن تفسريه مبثوث يف كتبه اليت صنفها ،  البن هشام مصنف مستقل فسر فيه القرآن         ال يوجد    

 ملضامني هذه الكتب مجعت كما هائال من        ي وتتبع وباستقرائي، م أخرى كالنحو والصرف     يف علو 
، اللغـة  وقد غلب على هذا التفسري اجلانب اللغوي ؛ ألن ابن هشام من أئمة النحـو و              ، التفسري  

 من  – وإن كانت قليلة جدا مع تفاوت بينها         –والناظر يف هذا الكم من التفسري جيد أنواعا أخرى          
  :واملباحث اآلتية تبني ما قلت ، التفاسري 

  . تفسري القرآن بالقرآن : املبحث األول 

فـاهللا   أوال على كتـاب اهللا إن وجـد ؛    تعاىلالواجب على املفسر أن يعتمد يف تفسري كالم اهللا     
 والناظر إىل ما فسره ابن هشام جيده قد اعتمد هذا النوع من          ، سبحانه وتعاىل أعلم مبراده من غريه     

  : واألمثلة اآلتية توضح ذلك  ، يف تفسري بعض اآلياتالتفسري 
����:تفسري لقوله تعـاىل     ���]223:البقرة[��������m´��³���²�lفإن ... (( :ابن هشام   قال   :املثال األول   

m�¥¨��§���¦�©�l]أي إن املأتى الذي أمركم اهللا به مكان احلرث ، وداللة علـى               ]222:البقرة 
  )1( )). أن الغرض األصلي يف اإلتيان طلب النسل ال حمض الشهوة 

��~�����¡���m|���{��z��y����x���w���v}: عند تفسريه لقوله تعاىل      :املثال الثاين   
����¦������¥����¤����£��¢l] مثـل آدم  "وما بعده تفسري لــ      " خلقه" فـ   (( : قال   ]59:آل عمران " ،

أي  ، بل باعتبار املعىن    ، العتبار ما يعطيه ظاهر لفظ اجلملة من كونه قدر جسدا من طني مث كون               
   )2( )). وهو التولد بني أبوين ، إن شأن عيسى كشأن آدم يف اخلروج عن مستمر العادة 

أي أن   (( : ، قـال     ]12:األعـراف [m��E���D��C��B��l:  تعاىل   عند تفسريه لقوله   :املثال الثالث   
 بدليل أنه قد جاء يف مكـان        ؛ زائدة يف الكالم دخوهلا كخروجها فال تعمل شيئا          "ال"تسجد ، و  
  )3())."ال"آخر بغري 

   )4( )) . ]75 :ص[m²��±��°��¯�l  :ويوضحه اآلية األخرى... �����((:  قالو

                                                 

 .373 :مغين اللبيب-)1(
 .379 :املصدر نفسه-)2(
   .237 ):دت(ار الطالئع،،د)دط.(د احلميدحممد حمي الدين عب:حتق.ابن هشام:شرح شذور الذهب-)3(
   .243: مغين اللبيب-)4(
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 الفصل األول
 

   ]44:طـه [�����m�y��x���������~�����}��|���{��z�������l:م على قوله تعـاىل       عند الكال  :املثال الرابع   
�m���V��U��T��S��R����Q��P��O��N:  والقول اللني قد جاء مفسرا يف قوله تعـاىل           ...�����((  :قال  

Y�X��Wl ]1( )) . ]19-18 :النازعات(  
����������m X��_������^��]��\���[��Z��Y: عند الكالم على قوله عز وجـل         :املثال اخلامس   

`a��l]2( )) . هنا للنفي" هل"  فجملة االستفهام مفسرة للنجوى ، و ���((: قال  ]3:األنبياء(  
 أي   :قال ]59:يس[��ma��`����_��^l : عز وجل  عند تفسريه لقوله     :املثال السادس   

¿����m :تعاىلى ذلك قوله يدل عل؛  وكونوا على حدة ليصري كلٌّ إىل مقره        ، انفردوا عن املؤمنني    

Ã��Â��Á��ÀÇÆÅÄ�ÈÉÊÌËÍl 

   .)3()).  ]15-14:الروم[
 ويليه يف الترتيب تفسري القرآن بالـسنة ،         هذا هو النوع األول املعتمد يف التفسري عند املفسرين ،         

  :سأتكلم عنه ودور ابن هشام فيه يف املبحث اآليت وهو ما 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

    .103 :شرح شذور الذهب-)1(
  .111 :هـ1299،مطبعة اجلوائب،قسطنطينية،1:ط.ابن هشام:قواعد اإلعراب. 378: مغين اللبيب-)2(
   ).2/185 ():دت(األردن،-،دار اليازوري العلمية،عمان)دط.(هادي ر:حتق.ابن هشام:شرح اللمحة البدرية-)3(
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 الفصل األول
 

  . بالسنة تفسري القرآن: املبحث الثاين 

وابن هشام رمحه اهللا    ،  أعلم مبراد اهللا من غريه من البشر         �ورسول اهللا   ، السنة هي الوحي الثاين     
  : واألمثلة اآلتية تدل على ذلك – وإن كان قليال - �فسر بعض آيات اهللا بكالم رسول اهللا 

ابتدائي باسم  :  فإن قدر ، مجلة البسملة    (( :  قال ابن هشام عند تفسريه آلية البسملة       :املثال األول   
 وهو املشهور يف   ، وهو قول الكوفيني  ،  ففعلية   أو أبدأ باسم اهللا     ، ل البصريني   وهو قو ،  فامسية   اهللا

إال أنه يقدر الفعل مؤخرا ومناسبا ملا جعلت        ،  غريه   )1(ومل يذكر الزخمشري  ، التفاسري واألعاريب   
     :حلـديث  ويؤيـده ا ، باسم اهللا أرحتل ، م اهللا أحل باس، فيقدر باسم اهللا أقرأ   ، البسملة مبتدأ له    

  )3( )) . )2( صحيح البخاري﴾ ...بامسك ريب وضعت جنيب  ﴿
���mk��j��i��h���g����f��el:عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل        :املثال الثاين   

 ال أدري حـىت   :  جربيل عنها فقال     � روي أا ملا نزلت سأل رسول اهللا         (( : قال ]199:األعراف[
يا حممد إن ربك أمرك أن تصل من قطعك وتعطي مـن حرمـك   : أسأل ، فمضى مث رجع فقال     

 وتعفو عن من ظلمك
)4(  .(()5(  

:        قـال    ]91:احلجـر [ ������mD��C��B��Al:عند تفسريه لقوله تعـاىل        :املثال الثالث 
 يعـضه بعـضكم     ال ﴿ :وهو الكذب والبهتان ، ويف احلديث       أصلها عضهة من العضه     : وقيل   ((

   )7()).  )6( ﴾ بعضا
          : قـال ]  8:التكـاثر [ ��m}��|��{��z��yl : عند تفسريه لقوله تعاىل    :املثال الرابع   

 ، منقول مـن كتـب      هل ما يقوله بعض الناس من أن املراد بالنعيم املاء البارد          ... :  ألةـمس ((
أول ما يسأل    ﴿  : البارد من مجلته، ويف احلديث     ، واملاء  النعيم أعم من ذلك   :  اجلواب  ؟ التفسري

                                                 

 .95 : صستأيت ترمجته-)1(
  .95 :ص سيأيت خترجيه-)2(
 .360: مغين اللبيب-)3(
  .185 :ص سيأيت خترجيه-)4(
   .88-87 :هـ1302،ملتقى أهل األثر،)دط.(امشه حاشية الباجوري.ابن هشام:شرح قصيدة بانت سعاد-)5(
  .219 : ص سيأيت خترجيه-)6(
  .89: شرح شذور الذهب -)7(
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 الفصل األول
 

رواه   ﴾  .، وأروك من املاء البـارد      أمل أصح جسمك  :  ، أن يقال له     عن النعيم   العبد يوم القيامة  
  )2())  .)1(الترمذي يف سننه
:  قال   ]2:املسد[ ��mc���b��a��`��_��~l :عند تفسريه لقوله تعاىل      : املثال اخلامس 

الثانية فموصول امسي أو حريف ، أي والذي كسبه ، أو وكسبه ، وقد يـضعف                " ما"وأما   ... ((
والذي كسبه ، لزم التكرار لتقدم ذكر املال ، وجياب بأنه جيوز أن يراد ـا       : االمسي بأنه إذا قدر     

  )4(  )) )3( ﴾أحق ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه  ﴿: الولد ؛ ففي احلديث 
اين املعتمد يف التفسري عند املفسرين ، ويليه يف الترتيب تفسري القـرآن بـأقوال               هذا هو النوع الث   

  :الصحابة ، وهو ما سأتكلم عنه ودور ابن هشام فيه يف املبحث اآليت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .366 : صأيت خترجيهسي-)1(
،عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية،املدينة املنورة، 1:ط.حممد نغش:حتق.ابن هشام:أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)2(

   .30-29 :م1403-1983
   . 368 :ص سيأيت خترجيه-)3(
   .304-303: مغين اللبيب-)4(
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 الفصل األول
 

  .تفسري القرآن بأقوال الصحابة : املبحث الثالث 

واألخذ بفهم الصحايب مقـدم   ، قول الصحايب يف تفسري كالم اهللا حجة إذا مل خيالفه صحايب آخر  
 الصحابة رضي اهللا عنهم ؛ وذلك ألن الصحابة شهدوا الترتيل وهـم             بعد  جاء نعلى فهم غريه مم   

واألمثلة اآلتية  ، هذا النوع من التفسري      - رمحه اهللا    - ومل يهمل ابن هشام   ،   �تالميذ رسول اهللا    
  :توضح ذلك 

    .رضي اهللا عنها  عائشة :األول املثال 
���|���mz��y��x��w��v���u��{��c��b��a����`��_��~��} : ند تفسري قوله تعاىل   عف

f���e��dg��n���m��l��k��j��i��h����l ]إن الوقف  :  قال بعضهم    (( : قال] 158:البقرة
ويرده أن  ،  وإن ما بعده إغراء ليفيد صرحيا مطلوبية التطوف بالصفا واملروة            m��b��a�lعلى  

أي ليلزم  ) عليه رجال ليسين    : ( ، كقول بعضهم وقد بلغه أن إنسانا يهدده         إغراء الغائب ضعيف    
وقصتها مع عروة بن    ،  خالف ذلك    -رضي اهللا عنها  – )1(والذي فسرت به عائشة   ، رجال غريي   

  .)4( )) ... )3( يف ذلك مسطورة يف صحيح البخاري� )2(الزبري
  .بن عباس رضي اهللا عنهما عبد اهللا  :اين ـاملثال الث

أجروا النفي مـع    �����(( : قال   �]172:األعراف[m�c��b��df��e��g�l :اىلـ قوله تع  الكالم على عند  
ه بـ ـالتقرير جمرى النفي ام ـوا نعـلو قال:  وغريه )5(، ولذلك قال ابن عباس" بلى"رد يف رد  

  
                                                 

 . 242 :ص ستأيت ترمجتها-)1(
   .112 :ص ستأيت ترمجته-)2(
���mz��y��x��w��v��u�{��a:،باب قوله أخرجها البخاري يف كتاب التفسريهذه القصة-)3( � �`_��~��}��|�� �

f���e��d��c��b�g�l�� قلت لعائشة زوج النيب((:من حديث عروة رضي اهللا عنه أنه قال) 4495(برقم  � -
���|��m���v��u�z��y��x��w{��b��a����`_��~��}:أرأيت قول اهللا تبارك وتعاىل:-وأنا يومئذ حديث السن

f���e��d��c�g�lما� كال،لو كانت كما تقول كانت فال :فقالت عائشة.فما أرى على أحد شيئا أن ال يطوف
كانوا يهلون ملناة،وكانت مناة حذو قديد،وكانوا :جناح عليه أن ال يطوف ما،إمنا أنزلت هذه اآلية يف األنصار

���m��x��w��v���u عن ذلك،فأنزل اهللا�لصفا واملروة،فلما جاء اإلسالم سألوا رسول اهللا يتحرجون أن يطوفوا بني ا

z��y{f���e��d��c��b��a����`��_��~��}��|���l� .(( 1102 :صحيح البخاري: انظر.  
   .512-511: مغين اللبيب-)4(
 .109 :ص ستأيت ترمجته-)5(
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 الفصل األول
 

    )1( )).   لكفروا
: ������]60:اإلسراء[�m �f��e��d��c��b���a��h��g�l  :اىلـ قوله تع  الكالم على عند  قال  و
  )2( )) .هي رؤيا عني : قال ابن عباس ������((

 �mn���mol :كمـا أن     ((:  ]22:الكهـف [mn���mo��l  :اىلـ قوله تع  تفسريعند  قال  و
حني جـاءت الـواو انقطعـت      : ا تكذيب لتلك املقالة ، ويؤيده قول ابن عباس رضي اهللا عنهم       

)3(لتفت إليها، أي مل تبق عدة عاد يالعدة 
   .(( )4(  

ـ   تفسريعند  قال  و  أي (( : ]36:ص[ �m�����µ��´��³��²��±��°��¯��®l  :اىلـ قوله تع
)5(جتري لينة سريعة حيث أراد ، قاله ابن عباس

     )6( )) .�����رضي اهللا عنهما 
  . ���� علي بن أيب طالب : املثال الثالث

 ومن وافقـه    )7(�ذهب علي    ((: قال   ]1:تالعاديا[������mf��e�...l:عند تفسري قوله تعاىل     
  )8()) ...إىل أن املراد بالعاديات اإلبل اليت حيج عليها 

 : �وعـن علـي     �� ((: قال   ]17:األحقاف[�������m|��{��z��y��x��w�l:عند تفسري قوله تعاىل     
  )9( ))  .الويح باب رمحة ، والويل باب عذاب

   .����قراءات ابن مسعود  :املثال اخلامس 

ـ   الكالم على ند  ع  �m����h��g��f����p�����o��n��m����l��k��j��i��������l : اىلـ قوله تع

، "�g "خربية منصوبة بأهلكنا ، واجلملة سدت مـسد مفعـويل           " كم"وقدر   (( :قال   ]31:يس[
أهلكناهم باالستئصال ، وهذا اإلعراب واملعىن صـحيحان ،         : بتقدير بأم ، وكأنه قيل      " m"و

                                                 

   .116 :مغين اللبيب-)1(
-،املكتبة العصرية،صيدا)دط.(حلميدحممد حمي الدين عبد ا:حتق.ابن هشام األنصاري:ألفية ابن مالكأوضح املسالك إىل -)2(

   .)2/46 (:م2003-هـ1424،بريوت
   ).3/577 (:م1998-هـ1418مكتبة العبيكان،،1:ط.عادل أمحد وعلي حممد معوض:حتق.الزخمشري:الكشاف-)3(
   .346-345: مغين اللبيب-)4(
   .)20/97: (لطربيتفسري ا:انظر-)5(
   .27: شرح قصيدة بانت سعاد-)6(
 .365 : صستأيت ترمجته-)7(
   .72: شرح قصيدة بانت سعاد-)8(
 .7: املصدر نفسه-)9(
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����m����b )1(بل جيوز أن تكون استفهامية ، ويؤيده قراءة ابـن مـسعود           " كم"ني خربية   لكن ال يتع  

il)2(   .(()3(     

وأما من  : قال  ��] 81:يونس�mZ��Y��X��W��V����U��T��S[��l���������] : اىلـ قوله تع  تفسريعند  و
�m��Y��X��W اءة عبد اهللا  على اخلرب فما موصولة والسحر خربها ، ويقويه قر        ) هذَا لَِسحر   ( : قرأ  

رِسح[l�����)4(  .(( )5(  
  .قراءات ابن عباس رضي اهللا عنهما : املثال السادس 

�|��{��~��_���`��m����e��d��c��b��a: قال ابن هشام عند تفسري قولـه تعـاىل          

fg��l ]بن عبـاس     ويؤيده قراءة ا   ...أفلم يعلم    : – فيما قاله املفسرون     –ومعناه  �����((  :]31:الرعد
  )7( )).  )6( )أفلم يتبني ( 
فيها قراءة ابـن    " مثل"فقد يشهد للقائل بزيادة      ��]137:البقرة[�����m x��w��v��ul وأما ((  :قالو

  )9( ))  .)8("مبا آمنتم به: " عباس
هذا هو النوع الثالث املعتمد يف التفسري عند املفسرين ، ويليه يف الترتيب تفسري القـرآن بـأقوال                  

  :تابعني ، وهو ما سأتكلم عنه ودور ابن هشام فيه يف املبحث اآليت ال

                                                 

 .97 :ص ستأيت ترمجته-)1(
: حتق.القرطيب:اجلامع ألحكام القرآن). 2/376: (م1983-هـ1403،عامل الكتب،3:ط.لفراءحيىي ا:معاين القرآن-)2(

   ).17/438 (:م2006هـ1427،مؤسسة الرسالة،1:ط. بن عبد احملسن التركيعبد اهللا
   .380 :شرح شذور الذهب-)3(
 دار املأمون للتراث،دمشق،بريوت،،1:ط.بدر الدين قهوجي وآخرون:حتق.أبو علي الفارسي:احلجة للقراء السبعة-)4(

  .)4/292( :م1984-هـ1404
  .288: مغين اللبيب-)5(
 وابن أيب مليكة وعكرمة واجلحدري وعلي بن حسني وزيد بن علي وجعفر بن حممد وأيب  �قراءة عليوهي أيضا -)6(

عثمان بن : يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهااحملتسب: انظر.يزيد املدين وعلي بن بدمية وعبد اهللا بن يزيد
  ).1/332 (:م1994-هـ1414اهرة،دط،مطابع األهرام التجارية،الق.علي النجدي ناصف وآخرون:حتق.جين

بلوغ الغايات يف إعراب :امشه.يوسف الشيخ حممد البقاعي:حتق.ابن هشام األنصاري:شرح قطر الندى وبل الصدى-)7(
    .87 :م2009-)هـ1429-1428(لبنان،-،دار الفكر،بريوت2:ط.بركات يوسف هبود:الشواهد واآليات

 .)1/113( :احملتسب-)8(
   .179 :مغين اللبيب-)9(
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  .تفسري القرآن بأقوال التابعني : املبحث الرابع 

فمن فسر القرآن منهم فيمكن أن يكون قد أخذه من الصحابة أو فسره          ، التابعون تالميذ الصحابة    
يما فسره ابن هشام إال ثالثـة  ومل أجد ف، وعليه فيكون قوله مقدم على من بعده     ، معلى طريقته 

  :أقوال لثالثة من التابعني وهم 
)1(قال سعيد بن جبري    (( :  ابن هشام  قال :  جبريسعيد ابن    -1

إمنا خلق اهللا سبحانه الـسموات      :  
  )2( )) .واألرض وما بينهما يف ستة أيام تعليما لعباده الرفق والتثبت 

 قال]  35:الواقعة[���m���s��r���ql  :ه تعاىل قول عند تفسري : قتادة ابن دعامة السدوسي      -2
)3(   قتادةقال ������mrlوالضمري يف  ((     :ابن هشام

  )4()) . راجع إىل احلور العني املذكورات قبل:   

 ومـن   ((: فقـال   ] 14:النازعات[���������m��Ê��É��Èl:واستغرب قوله عند الكالم عن قوله تعاىل        
  )5( )).  ألا ال نوم فيها الساهرة جهنم ،: الغريب قول قتادة 

�����mi��h���g����f��e :عند تفسري قوله عز وجل       :  جعفر الصادق بن حممد الباقر     -3

��k��jl ] 6( وعن جعفر الصادق  ((: قال ابن هشام     ]199:األعـراف(
أمـر اهللا نبيـه    : � 

  )8())  .)7(وليس يف الترتيل آية أمجع ملكارم األخالق منها: قيل ، مبكارم األخالق 
هذا هو النوع الرابع املعتمد يف التفسري عند املفسرين ، ويليه يف الترتيب تفسري القرآن باالعتمـاد                 

  :على اللغة وأساليبها، وهو ما سأتكلم عنه ودور ابن هشام فيه يف املبحث اآليت 

                                                 

 .318 :ص ستأيت ترمجته-)1(
 ،دار الكتاب العريب،بريوت،1:ط.حتقيق عباس مصطفى الصاحلي.ابن هشام األنصاري:ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد-)2(

   .345 :م1986-هـ1406
   . 325 :ص ستأيت ترمجته-)3(
   .58-57 :شرح شذور الذهب-)4(
   .411: ختليص الشواهد-)5(
 .185 :ص تهستأيت ترمج-)6(
تفسري ). 2/545: (الكشاف. 508: م2002-هـ1423،،دار ابن حزم1:ط).معامل الترتيل(تفسري البغوي:انظر-)7(

-هـ1413،دار الكتب العلمية،بريوت،1:ط.عادل أمحد عبد املوجود وآخرون:حتق. األندلسينأبو حيا:البحر احمليط
   ).4/445 (: م1993

   .88-87 :شرح قصيدة بانت سعاد-)8(
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  .  على اللغة وأساليبهادتفسري القرآن باالعتما: املبحث اخلامس 
 بلسان عريب مبني ، لذلك وجب على كل من أراد تفسري كتـاب              � حممد   نزل القرآن على نبينا   

ألن من أراد تفسريه ، وهو ال يعرف اللغة اليت نزل " ؛ ااهللا عز وجل أن يتعلم اللغة العربية وأساليبه
ا القرآن ، فإنه ال شك سيقع يف الزلل ، بل سيحرف الكلم عن مواضعه ، كما حصل من بعض                    

   .)1("لوا القرآن على مصطلحات أو مدلوالت غري عربيةاملبتدعة الذين مح
ء أغلب ما فـسره      من العلماء الراسخني يف علم اللغة العربية ، لذا جا          – رمحه اهللا    –وابن هشام   

     :أنواع باالعتماد عليها ، وذلك على ثالثة 
   .يةعرواهد الشاالعتماد على التفسري بالش : النوع األول

  .وهذه أمثلة على ذلك 
، يذحبون عليها الذبائح    ، كان هلم أحجار تسمى األنصاب       ... (( :قال ابن هشام     :املثال األول   

وهي اللحوم اليت حـرم اهللا سبحانه بقوله عـز         ، ويتقربون بذلك ألصنامهم    ، ويشرحون اللحم   
  :ونظريه قول النابغة . ��������] 03:املائدة[���m��Y��X��W��Vl :وجل 

  )3(  )). )2(سحت كعبته     وما أريق على األنصاب من جسدفال العمر الذي م
أفلـم   : – فيما قاله املفسرون     –ومعناه   �����((:  ��] 31:الرعد[�����m}��|��l :  يف قال :املثال الثاين   

  �� :)4(، وهي لغة النخع وهوازن ، قال سحيميعلم 
 س زهدمأقول هلم بالشعب إذ يأسرونين        أمل تيأسوا أين ابن فار

)5(  
  )6( )).  أي أمل تعلموا
:       قـال    ]91:احلجـر [�mD��C��B��Al: عند تفسري قوله سـبحانه       :املثال الثالث   

  لها ـأص:  فعضني مفعول ثان جلعل منصوب بالياء ، وهي مجع عضهة ، واختلف فيها ؛ فقيل ((
  :إذا فرقته ، قال رؤبة ) عضيت الشيء تعضية : ( عضو ، من قوهلم 

                                                 

 .41: هـ1422،،دار ابن اجلوزي1:ط.مساعد الطيار:التفسري اللغوي للقرآن الكرمي-)1(
   . 153 :ص سيأيت ختريج البيت-)2(
   .172 :ختليص الشواهد-)3(
   .215:  صستأيت ترمجته-)4(
  . 215 :ص سيأيت ختريج البيت-)5(
    .87: شرح قطر الندى-)6(
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   )1(يس ديـن اهللا باملعـضىول
   )2( ))  .يعين باملفرق

، صفات الذم إذا نفيت على سبيل املبالغة مل ينتف أصـلها            ...  ((  :قال ابن هشام   :املثال الرابع   
  :إن فعاال ليس للمبالغة بل للنسب كقوله  : ]46:فصلت[ mì��ë��ê��élوهلذا قيل يف 

  )3(وليس بذي نسب وليس بنبال......................     
  )4 ()). وما ربك بذي ظلم ؛ ألن اهللا تعاىل ال يظلم الناس شيئا : أي 

��½��¾��¿��¼��m»��º��¹��¸�����¶��µ:عند تفسري قوله سـبحانه       :املثال اخلامس   

��À��l]قول عنترةمثلها يف: يف معىن يقول " يدعو"إن  ���((: قال  ]13:احلج   :  
  )6( )) .)5(يدعون عنتر والرماح كأا        أشطان بئر يف لَبان األدهم

أي اهللا   (( :قال   ]13:الزمر[ mw���v��u��tx��l: عند تفسري قوله سبحانه     �:املثال السادس   
    :يف عبد امللك  وهلذا كان قول جرير...، كاف عبده 

  )7(لعلمني بطون راحألستم خري من ركب املطايا      وأندى ا
إنه أمدح بيت قالته العرب ، ولو كان على االستفهام احلقيقي مل يكن مـدحا               : بل قيل   ، مدحا  
  )8()). البتة 

  .ات واالشتقاقات اللغوية االعتماد على التفسري باملرادف: النوع الثاين 

  :وهذه أمثلة على ذلك 
  ة ، ه جلعل منصوب بالياء ، وهي مجع عض فعضني مفعول ثان((: قال ابن هشام   :املثال األول

  إذا فرقتـه ، قـال      ) عضيت الشيء تعضية    : ( أصلها عضو ، من قوهلم      : واختلف فيها ؛ فقيل     
  :رؤبة 

                                                 

   .219 :ص سيأيت ختريج هذا الشطر-)1(
  .89: شرح شذور الذهب -)2(
 .300 :ص سيأيت ختريج هذا البيت-)3(
   .114: غين اللبيبم-)4(
  .253ص  سيأيت ختريج البيت-)5(
   .391 :مغين اللبيب-)6(
    295 :ص سيأيت ختريج هذا البيت-)7(
  .21: مغين اللبيب-)8(
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  . وليس ديـن اهللا باملعـضى
سحر ، وقال بعضهم كهانـة ، وقـال       : يعين باملفرق ، أي جعلوا القرآن أعضاء ؛ فقال بعضهم           

وهـو الكـذب والبـهتان ، ويف         أصلها عضهة من العضه ،      : وقيل  . ني  أساطري األول : بعضهم  
  )2()).  )1(﴾ال يعضه بعضكم بعضا  ﴿: احلديث 

يقرأ بسكون الفاء مع    ����������]62:النحل[���m��¾��½l :وقوله تعاىل ������((: ابن هشام   قال    :املثال الثاين 
فرطون يف املعاصي ، وبفتحها على أنـه مـن          ؛ أي م  ) يف  ( كسر الراء على أنه من املتعدي بـ        

 ...وقرئ  ...إماّ متروكون يف النار منسيون ، أو مقدمون إليها معجلون         : املتعدي بنفسه ، ومعناه     
 براء مشددة مكسورة
)3(

  )4( )) .، أي مقصرون يف الطاعات 
������m��������\��[�����Z��Y��X��W��V����^���]: عند تفسري قوله تعـاىل       :املثال الثالث   

g���f��e��d��c��b��a��`��_l� ]اور   وأصل�����((:  قال ]17:الكهفتتزاور ،  :  تز
ومعـىن  .  وهو امليل ، ومنه زاره ، أي مال إليه           – بفتح الواو    –، مشتق من الزور     تتمايل  :  أي  

اة تقطعهم من القطيعة ، وأصله من القطع ، واملعىن تعـرض عنهم إىل اجلهـة املـسم               " تقرضهم"
  )5( )) .بالشمال ، وحاصل املعىن أا ال تصيبهم يف طلوعها وال يف غروا 

أي ��� ((  :قال��]70:مرمي[����m~�����}��|{���z��y��x��w�l:عند تفسري قوله تعاىل      :املثال الرابع   
صلَى يصِلي : ويقال  ، لَِقي يلْقَى لُِقيا: كما يقال ، صِلي  يصلَى صِِليا : يقال ، أحق بدخول النار 

  )6( ))� .مضى يمِضي مِضيا : صِِليا مثل 
 يف تفـسري    قال ]37:املعارج[ �m���Ù���Ø��×�����Ö��Õl �:عند تفسري قوله تعاىل      :املثال اخلامس   

  )7( )).   أي فرقا شىت ؛ ألن كل فرقة تعتزي إىل غري من تعتزي إليه الفرقة األخرى(( :"عزين"كلمة 
  

                                                 

   .219 :ص سيأيت خترجيه-)1(
  .89: شرح شذور الذهب -)2(
   .)14/267: (تفسري الطربي:انظر.ئروهي أليب جعفر القا-)3(
   .27-26: شرح قصيدة بانت سعاد-)4(
     .258: شرح شذور الذهب-)5(
               .144-143: املصدر نفسه-)6(

   .89: شرح شذور الذهب-)7(
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  . يةالنحوالقواعد واملسائل االعتماد على التفسري ب: النوع الثالث 

  :وهذه أمثلة على ذلك 
¡��¢��£��¤��¥���¦��§��� m : عند تفسري قولـه تعـاىل         :املثال األول 

¨l�������]لوال : ( تقول  ، حرف يدل على امتناع شيء لوجود غريه        " لوال "(( :قال  �]40:احلج
، مبتدأ مرفـوع بالـضمة      " دفع"و، بذلك أن اإلكرام امتنع لوجود زيد       تريد  ، ) زيد ألكرمتك   

مفعـول  " النـاس "و، ولفظه جمرور بالكسرة  وحمله مرفوع ألنه فاعل الدفع          ، واسم اهللا مضاف    
وكل مـصدر كـان     ، والناصب له الدفع ؛ ألنه مصدر حال حمل أن والفعل           ، منصوب بالفتحة   

وهو ، بدل بعض من كل     " بعضهم. "ال أن دفع اهللا الناس      كذلك فإنه يعمل عمل الفعل ؛ أي ولو       
: وكذلك كل مبتدأ وقع بعد لـوال والتقـدير          ، وخرب املبتدأ حمذوف وجوبا     ، منصوب بالفتحة   

لوال أن يدفع اهللا بعض الناس ببعض لغلـب املفـسدون           : ولوال دفع اهللا الناس موجود ، واملعىن        
  )1( )). وبطلت مصاحل األرض 

     :]273:البقـرة [m �z��y��x��w�����vl: يف قوله تعاىل     قال  :ايناملثال الث 
أم مىت ظنهم ظان قد استغنوا من       : ويفسده  ، اورته له   " أغنياء"بـ  " من"فإن املتبادر تعلق     ((

، " حيـسب "فال يكون جاهال حباهلم ، وإمنا هي متعلقة بـ          ، تعففهم ، علم أم فقراء من املال        
  )2()). وهي للتعليل 

آل [��m��´��³��²��±��°��¯��®�������l :عند تفسري قوله تعـاىل        :املثال الثالث 

فتبعته ، فحذف القول استغناء عنه باملقول      ، فيقال هلم أكفرمت    :  قلت األصل    (( : قال�������]106:عمران
 ركعيت  كاحلاج عن غريه يصلي عنه    ، ورب شيء يصح تبعا وال يصح استقالال        ، الفاء يف احلذف    

  )3( )) . هذا قول اجلمهور، ولو صلى أحد عن غريه ابتداء  مل يصح على الصحيح ، الطواف 
بعد اجلمل كثرياً صفة يف املعىن ؛ فتكـون نعتـا           ) كما  ( تقع   ���((: قال ابن هشام     :املثال الرابع   

فـإن   ]104:األنبيـاء [�m�������c��b��a��`�������������_�l:  ملصدر أو حاال ؛ وحيتملهما قوله تعاىل      
ـ   �قدرته نعتا ملصدر ،       أي نعيد أول خلق إعادة مثل ما بدأناه ، أو           ��mc�lفهو إما معموال ل

                                                 

   .62-61: املصدر السابق-)1(
  495: مغين اللبيب-)2(
  .62 :نفسهاملصدر -)3(
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 الفصل األول
 

ال مفعول    أي نفعل هذا الفعل العظيم كفعلنا هدا الفعل ، وإن قدرته حاال فذو احل              ���mYlلـ
       )1( )) .أيضا كذلك " كذلك "  للذي بدأنا ، وتقع كلمة ، أي نعيده مماثالنعيده 

m��|���{��z��y��x��w: عند تفسري قولـه تعـاىل        قال  :السادساملثال  

}~ba`_l] وزعم كثري من النـاس يف قولـه        ������((: ] 46 :إبراهيم
بكـسر الـالم    -يف قراءة غري الكسائي     ������mb��a��`��_�����~��}�l: تعاىل  

، ) مـا ومل  ( ؛   ألن النايف على هـذا غـري    أا الم اجلحود ، وفيه نظر -)2( األوىل وفتح الثانية 
شرطية ؛ أي وعند اهللا " إن"، والذي يظهر يل أا الم كي ، وأن " كان وتزول"والختالف فاعلي 

جزاء مكرهم ، وهو مكر أعظم منه ، وإن كان مكرهم لشدته معداَّ ألجل زوال األمور العظـام                  
  )3( )) . من فالن وإن كان معداَّ للنوازل أنا أشجع: املشبهة يف عظمها باجلبال ، كما تقول 

��m��¤��£��¢��¡�����~��}��|l: عند تفسري قولـه عـز وجـل       :السادساملثال  

، وهذا ليس بصحيح علـى      " غثاء"إنه صفة لـ    " أحوى"قول بعضهم يف     ((  : قال ]5-4:األعلـى [
سر باألسود مـن شـدة   اإلطالق ، بل إذا فسر األحوى باألسود من اجلفاف واليبس ، وأما إذا ف           

) قيمـا   (  ، فجعله صفة لغثاء كجعل       ]64 :الرمحن[ �m����Ålاخلضرة لكثرة الري كما فسر      
   )4( )) .، وإمنا الواجب أن تكون حاال من املرعى ، وأخر لتناسب الفواصل ) لعوجا ( صفة 

يف تفـسري إال    هذه هي أنواع التفاسري املوجودة يف تفسري ابن هشام ، وما اجتمعت هذه األنواع               
إال أن  .  كتفسري الطربي والزخمشري وغريمهـا       الكبرية ، وكسته حلة التفاسري      عالية درجة رفعته

  .  لكان له ما ذكرت  القرآن كلهفسرتفسري ابن هشام مل يشمل مجيع آيات القرآن ، ولو أنه 
                                                                                                                                              :يت هذا وقد اعتمد ابن هشام يف ما فسره على مصادر كثرية ميكن بسطها يف الفصل اآل

                                                 

      .178 :السابقاملصدر -)1(

   .)5/31: (احلجة للقراء السبعة-)2(
   .209: املصدر نفسه-)3(
   .497: نفسهاملصدر -)4(



  

  

  . مصادر ابن هشام يف تفسريه: الفصل الثاين 

  
  :ويتضمن مخسة مباحث          

  .مصادره من كتب التفسري : املبحث األول  -  

  بالقراءات مصادره من الكتب اليت تعىن : املبحث الثاين  -      

 .وتوجيهها                            

  .مصادره من كتب السنة  :املبحث الثالث  -  

  .مصادره من كتب النحو واللغة : املبحث الرابع  -  

  .مصادره من كتب أخرى : املبحث اخلامس  -      
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  :متهيـد 

 ؛ ألا دف إىل الكشف عن الينابيع اليت إن لدراسة املصادر دورا كبريا يف تكوين منهج املفسر   
استقى منها ، فدراستها تساعد على تفهم منهجه وتوضيحه ؛ وذلك ألن العلم أخذ وعطـاء أو                 

  .، إىل جانب القرحية والذكاء حتمل وأداء 
واملباحث اآلتية  .  أا يف الغالب متيل إىل اجلانب اللغوي         هذا وقد تعددت مصادر ابن هشام ، إال       

   :توضح ما ذكرت وتفصل ما أمجلت 
  .مصادره من كتب التفسري : املبحث األول 

سأوردها مرتبة على حسب وفيات أصحاا يف اعتمد ابن هشام على عدد قليل من كتب التفسري 
  : املطالب اآلتية 
  ) .هـ310(ويل آي القرآن البن جرير الطربي  تأنع جامع البيان :املطلب األول 

مل يعتمد ابن هشام على تفسري الطربي إال يف موضعني ، أحدمها انتقده فيه واآلخر أخطأ يف النقل                  
 : قال�����������] 51:يونس[��mÄ��Ã��Â��Á��À��¿Ål : عز وجل أما األول فعند تفسريه لقوله      . عنه فيه   

اشتبه عليه ثُم   ، وهذا وهم    ، )1(انتهى. وليس مث اليت تأيت للعطف      ، ك  معناه أهنا :   قال الطربي  ((
  )2()) .املضمومة التاء باملفتوحتها 

وقـول الطـربي     (( :قال   ] 30:املدثر[��m���x��w��vl :وأما الثاين فعند تفسريه لقوله سبحانه       
 اثـنني وأنـا     أكفـوين : قال بعضهم    �m���x��w��vlإنه ملا نزل عدد خزنة جهنم       : ومجاعة  

  )3( )). ؛ قول متعسف ؛ ألن اآلية مل تتضمن ذلك  زجرا له" كال"أكفيكم سبعة عشر ، فرتل 
ليس القول كما يقول من زعم أنه يكفي أصـحابه           " :بقوله  وهذا القول نفاه الطربي يف تفسريه       

  . )4( "املشركني خزنة جهنم التسعة العشر حىت جيهضهم عنها
  ). هـ427( أليب إسحاق الثعليب  والبيان الكشف:ب الثاين لاملط

   عند الكالم أحدمها  ،ما وانتقده فيهنيكذلك مل يعتمد ابن هشام على تفسري الثعليب إال يف موضع

                                                 

   ).12/190( :م2001-هـ1422ر،القاهرة،دار هج،1:ط.عبد اهللا بن عبد احملسن التركي:حتق.الطربي:جامع البيان-)1(
 .122: مغين اللبيب-)2(
   .189: املصدر نفسه-)3(
   .)442-23/441(: جامع البيان-)4(
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 ، ومـن    )1(واو الثمانية ، ذكرها مجاعة من األدباء كاحلريري       ...  (( : حيث قال على واو الثمانية    
:  ، وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا        )3(كالثعليباملفسرين   ، ومن    )2(النحويني الضعفاء كابن خالويه   

  .ستة ، سبعة ، ومثانية ، إيذانا بأن السبعة عدد تام ، وأن ما بعدها عدد مستأنف 
  )5( ))  .)4( : ...واستدلوا على ذلك بآيات 

ي عن  وإمنا املرو ...  (( : قال� ] 63:طه[mÂÁ��À��l: والثاين عند الكالم على قوله تعاىل       
 سـئلت   - رضي اهللا عنها     -عائشة ما رواه الفراء عن أيب معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أا               

��m���Â: بعـد قولـه      ]162 :النساء[ mÒ��ÑÓl :عن قوله تعاىل يف سورة النسـاء         

�Ãl�           وعن قوله تعـاىل يف سـورة املائـدة :��m®��¬��«��ª��©��¨l 

هـذا  ، يا ابن أخي    : فقالت  � mÂÁ��À��l: ورة طه   وعن قوله تعاىل يف س     ، ]69:املائدة[
  )7( )) . وغريه من املفسرين )6( روى هذه القصة الثعليب .خطأ من الكاتب

  ار  ـن األقاويل يف وجوه التأويل جلالكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيو: املطلب الثالث 

   .)هـ538 (اهللا الزخمشري                   

 ،   وتسعني موضعا من تفـسريه     أكثر من مخسة  على الكشاف كثريا ونقل منه يف       اعتمد ابن هشام    
  : ، وهذه أمثلة على ذلك  ويعتذر له أحيانا أخرىوكان ينتقده أحيانا
:  ] 144:البقـرة [mo��n��m��ll  وقال الزخمشري يف   (( :ابن هشام   قال   :املثال األول   
  )9( )).  )8(ومعناه تكثري الرؤية، أي رمبا نرى 

                                                 

 . 227 :ص ستأيت ترمجته-)1(

 .228 :ص ستأيت ترمجته-)2(
   .228 :ص ستأيت ترمجته-)3(
: م2002-هـ1422حياء التراث العريب،بريوت،دار إ،1:ط. ونظري الساعديابن عاشور:حتق.الثعليب:الكشف والبيان-)4(

)6/162-163.(   
   .346-345: مغين اللبيب-)5(
 ).6/250(: )تفسري الثعليب(يف الكشف والبيان -)6(
                  .80-75: شرح شذور الذهب-)7(

   .)1/342: (م1998-هـ1418،مكتبة العبيكان،1:ط.عادل أمحد عبد املوجود وغريه:حتق.الزخمشري:الكشاف-)8(
 .174: مغين اللبيب-)9(
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�m����H��G��F��E��D��C��B��A : قال عند تفسري قوله تعاىل       : الثاين   ملثالا

IJ������N��M��L��KQ��P��ORl�]قال  (( :]06:املائدة
ملا كانت األرجل من بني األعضاء الثالثة املغسولة تغسل بصب املاء عليهـا كانـت             : الزخمشري  

مسح ولكن لينبـه علـى وجـوب        فعطفت على املمسوح ال لت    ، نة اإلسراف املذموم شرعا     مِظ
فجيء بالغاية إماطة لظن مـن يظـن أـا          " إىل الكعبني " :وقيل  ، االقتصاد يف صب املاء عليها      

  )2( )) . )1(انتهى، ممسوحة ؛ ألن املسـح مل يضرب له غاية يف الشريعة 

أي قـد   �����]1:اإلنسان[�m®��¬l : )3( وقال الزخمشري يف كشافه    ((: قال ابن هشام      : الثالث املثال 
قبل زمان قريب طائفة من الزمان      على معىن التقرير والتقريب مجيعا ، أي أتى على اإلنسان           ، أتى  

الطويل املمتد مل يكن فيه شيئا مذكورا ، بل شيئا منسيا نطفة يف األصالب ، واملـراد باإلنـسان                   
  )4( .اهـ  ]2:اإلنسان[���������m½��¼��»����º�¾lاجلنس ؛ بدليل

���m��P��O��N: ما وجه محل الزخمشري اهلمزة يف قوله تعـاىل        : فإن قلت    (( : قال    :رابعال املثال

��S��R��Q�U��l]؟)5(على التقرير ] 106:البقرة   

واألوىل أن حتمـل اآلية    ، ال التقرير بالنفي    ، قد اعتذر عنه بأن مراده التقرير مبا بعد النفي          : قلت  
  )6 ()). أمل تعلم أيها املنكر للنسخ : أي  ، على اإلنكار التوبيخي أو اإلبطايل

`����m����X��W��V��U�_��^��]��\��[Z��Y��������a: قوله تعـاىل  يف  قال     :اخلامس املثال

bcl���]ذا التقدير تندفع شبهة              ((: ������] 158:األنعاما وكسبها ، واآلية من اللف والنشر ، وأي إميا
سوى اهللا تعاىل بني عدم اإلميان وبني اإلميان الذي مل يقترن           :  قالوا   املعتزلة كالزخمشري وغريه ، إذ    

  )8( )) . )7( بالعمل الصاحل يف عدم االنتفاع به

                                                 

   .)2/205 (:الكشاف-)1(
  .640 :مغين اللبيب-)2(
)3(-)6/274.(   
   .335: مغين اللبيب-)4(
   ).1/309 (:الكشاف-)5(
 .22: مغين اللبيب-)6(
   .)416-2/415 (:الكشاف-)7(
   .585 :مغين اللبيب-)8(
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�m���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É :قول الزخمشري يف قوله تعاىل      ...  (( : قال  :السادساملثال  

Ó��Ò��Ñ��Ð���Ïl�]ووجه .  )1( اميف جواب االستفه  " أواري" أن انتصاب    ] 31:املائدة
 واملواراة ال تتسبب عن العجز ، وإمنا انتصابه بالعطف على         ، فساده أن جواب الشيء مسبب عنه       

  )2( )). .. "أكون"

  ) .هـ541(البن عطية األندلسي احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  : الرابعاملطلب 

  :اعتمد ابن هشام على احملرر الوجيز يف ثالثة مواضع فقط هي 
ـ  (( : قال �]1:الفاحتة[�mD��C��B�������Al عند الكالم على     :املوضع األول    ل بعـضهم يف    و ق

 امليم والم احلمد  فكسرت املـيم        : فالتقى ساكنان ،   من البسملة إنه وصل بنية الوقف        "الرحيم"
  )4( )) . )3( ن جوز ذلك ابن عطيةومم، اللتقائهما 

§��¨��©���m��®��¬���«��ª :تعـاىل   عند الكالم على قوله       :املوضع الثاين   

��¯l ]ا كافة        ((: قال  ] 151:البقرةوفيـه إخـراج     ، )5(وزعم الزخمشري وابن عطية وغريمها أ
  )6( )). الكاف عما ثبت هلا من عمل اجلر لغري مقتض 

`����m����X��W��V��U�_��^��]��\��[Z��Y��������a: قوله تعـاىل  يف  قال   : الثالث   املوضع

bcl �]ا وكسبها ، واآلية من اللف والنشر         أي ((������] 158:ألنعاماذكره ابـن    وهذا التأويل    ...إميا
  )9 ())  .)8( وابن احلاجب)7(عطية

  

                                                 

   .)2/227 (:الكشاف-)1(
   .498 :مغين اللبيب-)2(

-هـ1422،دار الكتب العلمية،بريوت،    1:ط.عبد السالم عبد الشايف   :حتق.ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز     احملريف  -)3(
  ).1/64: (م2001

 .176 :مغين اللبيب-)4(
 أي )تدون(أي إمتاما كما،وقيل رد على ) ألمت:(  رد على قولهأن الكاف) 1/226: (وجيزذكر ابن عطية يف احملرر ال-)5(

  .516: )فاذكروين:(هو يف معىن التأخري متعلق بقوله:هو يف موضع نصب على احلال،وقيل:اهتداء كما،وقيل
   .176 :مغين اللبيب-)6(
   .)2/367 (:احملرر الوجيز-)7(
   .)1/257(:  وقوله يف أماليه.122: صستأيت ترمجته -)8(
   .585 :مغين اللبيب-)9(
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  .املشتهر مبفاتيح الغيب ) هـ604( تفسري الفخر الرازي  :اخلامساملطلب 
 الزخمشري وانتقده   كذلك اعتمد ابن هشام على تفسري الرازي يف ثالثة مواضع ؛ رد بأحدها على             

   :األخرى  املواضعيف
�}��|��{������m: اىلـ يف قوله تع   )1(م الزخمشري أن اليت   ـوزع������������(( : ابن هشام قال   :املوضع األول   

��_��~l ]بأنَّ قبله )3( أبو عبد اهللا الرازي  ، ورده)2( مفسرة] 68:النحل m���z������y��x��wl � �

ـ      :  وليس يف اإلهلام معىن القول ، قال         والوحي هنا إهلام باتفاق ،     اذ ـوإمنا هي مصدرية ، أي باخت
   )5( )) . )4(اجلبال بيوتا

�mL���K��J��Il وقال مجاعة منهم اإلمام فخر الدين يف       (( :ابن هشام   قال   :املوضع الثاين   

وأن خفض  ، ويرده ثبوت األلف ، )6( أي فبأي رمحة، إا لالستفهام التعجيب   :  ��] 159 :آل عمـران  [
؛ إذ املبدل من اسم االستفهام جيب اقترانه مـزة          " ما"رمحة حينئذ ال يتجه ؛ ألا ال تكون من          

النكرة الواقعة يف غري االستفهام والشرط      " ما"وألن  ) ما صنعت أخريا أم شرا ؟       : ( االستفهام حنو   
  )7( )) ... إال يف بايب التعجب ونعم وبئس، ال تستغين عن الوصف 

�m��v��u��t��s��r��q�����p��o : قال عند تفسري قول اهللا تعاىل        :وضع الثالث   امل

y��x��wl] يف تفسري هذه اآلية سهو ؛ فإنه        �)8(وحصل لإلمام فخر الدين     ((:] 118:آل عمران
�m��u  ؟ وأجاب بأن حمط النهي هـو       ��mt��lعلى mv��u�l سأل ما احلكمة يف تقدمي    

vlال �mt��l ،10( )). وليست التالوة كما ذكر ، )9(همفلذلك قدم األ(  

                                                 

   .)أن(يعين -)1(
   .)3/450: (فالكشا-)2(
  .221 : صستأيت ترمجته-)3(
   .)73-20/71 (:م1981-هـ1401،دار الفكر،بريوت،1:ط).مفاتيح الغيب (تفسري الفخر الرازي-)4(
   .38: مغين اللبيب-)5(
   . )9/64 (:تفسري الفخر الرازي-)6(
   .290 :مغين اللبيب-)7(
  .الرازي هو-)8(
   .)8/616(: تفسري الفخر الرازي-)9(
   .366 :مغين اللبيب-)10(
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  ) .هـ745(تفسري البحر احمليط أليب حيان األندلسي  : السادساملطلب 
 شديد االحنراف عنه إال أنه استـشهد بـبعض          )1(رغم أن ابن هشام كان كثري املخالفة أليب حيان        

  :هي يف أربعة مواضع  عليه يف أحدها اداأقواله ر
...  (( :قال   ]5:التوبة[�m�¦��¥��¤��£§l :ري قوله عز وجل   عند تفس   : املوضع األول 

ارصدوهم كل مرصد ، ويـصح      :  ليس على حقيقته ، بل معناه        "اقعدوا"وأجاب أبو حيان بأن     
، كما  )  قعدت جملس زيد   (وجيوز  : أرصدوهم كل مرصد ، فكذا يصح قعدت كل مرصد قال           

  )3 ()) )2(اهـ) . قعدت مقعده ( جيوز 
����mlm��n: مـن قولـه تعـاىل       " كـال " التنوين يف    ةعند توجيهه لقراء   :اين   الث املوضع

ol����]ن كمـا يف         ((: قال   ��]82:مرميووجوز الزخمشري كونه حرف الردع ون �mÐl 

؛ ألنه اسم أصـله التنـوين ،         mÐl ، ورده أبو حيان بأن ذلك إمنا صح يف         )4( ]4:اإلنسان[
أو بـشرط كونـه     ، على لغة من يصرف ما ال ينصرف مطلقا         أو  ، فرجع به إىل أصله للتناسب      

  )6( ))  .)5(اهـ، مفاعل أو مفاعيل 

�m��f��e��d��c��b : وقـد أجيـز يف قولـه تعـاىل        (( : ابن هشام قال   : الثالث   املوضع

gl]ا ، على معىن وهو املعبود ، أو وهو املسمى            تعلقه باسم اهللا تعاىل وإن كان      ��]3:األنعامعلم
، وخرب حمذوف قدره الزخمشري     " جهركم"و"سركم"و بـ   " يعلم"السم ، وأجيز تعلقه بـ      ذا ا 
، ورد الثاين بأن فيه تقدمي معمول املصدر وتنازع عاملني يف متقدم ، وليس بشيء ؛                ) عامل  ( بـ  

����¨����©��m ألن املصدر هنا ليس مقدرا حبرف مصدري وصلته ، وألنه قد جاء حنـو             

ªl ]128 :التوبة[           الثالث بأن  أبو حيانوالظرف متعلق بأحد الوصفني قطعا ؛ فكذا هنا ، ورد

                                                 

 .166 : صستأيت ترمجته-)1(
-هـ1413،دار الكتب العلمية،بريوت،1:ط. وآخرونعادل أمحد:حتق.أبو حيان األندلسي:تفسري البحر احمليط-)2(

    .)5/12 (:م1993
   .536: مغين اللبيب-)3(

                .]4: اإلنسان[ ��mÐlوليس بـ.]15:اإلنسان[�m�����ul والتمثيل فيه بـ. )4/53: (الكشاف-)4(

 .]15:اإلنسان[�m�����ul والتمثيل فيه بـ.)6/202: (تفسري البحر احمليط-)5(
   189: مغين اللبيب-)6(
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�m��F ، وكذا رد على تقـديرهم يف       )1(ال تدل على عامل وحنوه من األكوان اخلاصة       ) يف  ( 

Gl ]ن ، وليس بشيء ؛ ألن الدليل ما جرى يف الكالم مـن               ]1:لطالقامستقبالت لعد
إذا كنت جتيز   : وليس الدليل حرف اجلر ، ويقال له         �����mj��ik���lفإن بعده : ذكر العلم   

 احلذف للدليل املعنوي مع عدم ما يسد مسده ، فكيف متنعه مع وجود ما يسد ؟ وإمنا اشـترطوا                   
)2 ()) .الكون املطلق لوجوب احلذف ، ال جلوازه 

  

أي �� ]1:لطـالق ا[�mG��Fl:  وقولـه تعـاىل    (( :قال ابن هـشام       : الرابع املوضع
، ورده أبـو حيـان    )3(مستقبالت لعدن ، كذا فسره مجاعة من السلف ، وعليه عول الزخمشري          

الستقبال : للتوقيت ، وأن األصل     ) الالم  ( الصواب أن   : حيذف ، وقال     تومها منه أن اخلاص ال    
  )5( )) )4(اهـ. عدن ، فحذف املضاف 

اليت اعتمد منها كـثريا علـى       والتفسري ،   هذه هي املصادر اليت اعتمد عليها ابن هشام من كتب           
قد اعتمد كذلك على بعض الكتب اليت تعـىن         هذا و . الكشاف ، ومل يعتمد على الباقي إال قليال         

  . يف املبحث اآليت – بإذن اهللا تعاىل –، وهو ما ستتم دراسته وتوجيهها بالقراءات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ).4/78: (تفسري البحر احمليط-)1(
   .411: مغين اللبيب-)2(
   ).6/139: (يف الكشاف-)3(
   ).278-3/277: (تفسري البحر احمليط-)4(
 . 422 :ين اللبيبمغ-)5(



تفسريهمصادر ابن هشام يف   

 64 

  
 

اينـالفصل الث  
 

  .وتوجيهها اءات القرب  اليت تعىنكتبالمصادره من : املبحث الثاين 

   :الب اآلتيةا يف املطأذكره  ثالثة منها،علىابن هشام يف تفسريه  اعتمد
   ) . هـ377(احلجة للقراء السبعة أليب علي الفارسي : املطلب األول 

   : منهاكثريا ، وهذه أمثلة عليه اعتمد ابن هشام 
  ]148:لبقرةاm�]��\��[��Z^l�] يف قراءة من قرأ      )1( وقد قال الفارسي   (( :ه  لوق :ثال األول   امل

  )3( )) ... )2( اهللا مول كل ذي وجهة وجهته ، والضمري على هذا للتولية: املعىن : ... بإضافة كل 
 :� قال� ]6:املائدة[�����mQ��P��O���Rl: قوله تعاىل  توجيه قراءة اجلر يف   عند  : املثال الثاين   

: يقـال   ، املسح خفيـف الغـسل      :   قال )4(دـحكى لنا من ال يتهم أن أبا زي       :  قال أبو علي   ((
  )6 ()) .  )5( متسحت للصالة

:  ورده الفارسي فقـال    (( :، قال   )  لعل( مبعىن  ) أن  : ( عند رده على من قال       : الثالثاملثال  
  )8( ))  . ، يعين يف قراءة الكسر)7(التوقع الذي يف لعل َّينافيه احلكم بعدم إميام

عثمان بـن   يب الفتح   أل يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها         احملتسب: املطلب الثاين   

  .) هـ392(جين 

   :ني  يف موضععليه اعتمد
�m����°���¯��®��¬��«��ªl:  من قوله تعاىل      )أو(  عند ذكر معاين     :املوضع األول   

  )10 ( )). )9( ابن جين ذكره، هي للشك مصروفا إىل الرائي : وقيل  (( : قال ]147:الصافات[

                                                 

 .111:  ص ستأيت ترمجته-)1(
 :م1984-هـ1404،دار املأمون للتراث،1:ط.غريهبدر الدين قهوجي و:حتق.أبو علي الفارسي:احلجة للقراء السبعة-)2(

)2/240.( 
 .215 :مغين اللبيب-)3(
   .155 :ص  ستأيت ترمجته-)4(
   ).3/215: (ةاحلجة للقراء السبع-)5(
  .640 :مغين اللبيب-)6(
   ).3/377: (احلجة للقراء السبعة-)7(
 .246 :مغين اللبيب-)8(
 ). 2/227 (:م1994-هـ1414،مطابع األهرام التجارية،القاهرة،)طد(.علي النجدي ناصف وغريه:حتق.يف احملتسب-)9(
   .71-70: مغين اللبيب-)10(
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��m��eاآليات فيمن نـصب   ���m�_��~���}l يف )1(وزعم أبو الفتح   ((  :هلقو :املوضع الثاين   

���fl     ومعموليها ، " ليس"مبتدأ ، والثانية خرب ، واملنصوبني حاالن ، وكذا مجلة :  أن إذا األوىل
�)2( )). وقت وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة آلخرين هو وقت رج األرض : واملعىن  �

�����)3( ومن غري الغالب قراءة ابـن مجـاز       ����� (( :لعله اعتمد عليه عند ذكر القراءات الشاذة مثل قوله        و

m��½��¼`l�] أي عمل اآلخرة ؛ فإن املضاف ليس معطوفا ، بل املعطوف   )4(�]67:األنفـال 
  . وغريه )5( )). مجلة فيها املضاف 
  ) .هـ440(شرح اهلداية أليب العباس املهدوي : املطلب الثالث 

 بألسنتهاعند تفنيده لدعوى أن يف القرآن حلنا ستقيمه العرب          وهو   يف موضع واحد ،   اعتمد عليه   
 : من قوهلا    –رضي اهللا عنها    – )7(وما روي عن عائشة   :  يف شرح اهلداية     )6(وقال املهدوي  (( :قال  

قرآن العظيم حرف واحد ومل يوجد يف ال،  مل يصح   )) إن يف القرآن حلنا ستقيمه العرب بألسنتها         ((
���mk���j����i��h��g��f��e��d��cl: وقد قال اهللا تعـاىل      ، إال وله وجه صحيح يف العربية       

��p��o��n�����ml ]9 ())  .)8(انتهى ،  والقرآن حمفوظ من اللحن والزيادة والنقصان ]42:فصلت(  

  . يوضح ذلك هذا ومل ينس ابن هشام كتب السنة واعتمد على بعضها ، واملبحث اآليت
  
  
  
  

                                                 

   .)2/307: (يف احملتسب-)1(
   .97: مغين اللبيب-)2(
   .189 :ص  تهستأيت ترمج-)3(
   .)1/281( :احملتسب-)4(
   .)3/152( :أوضح املسالك-)5(
 . 242:  ص ستأيت ترمجته-)6(
  .  242: ص  ستأيت ترمجتها-)7(
 .419 :هـ1415مكتبة الرشد،الرياض،،)دط(.حازم سعيد حيدر:حتق.أبو العباس املهدوي:شرح اهلداية-)8(
                  .80: شرح شذور الذهب-)9(
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  .مصادره من كتب السنة : املبحث الثالث 
   :ب اآلتيةلاا يف املطدهوِر، أُالسنة اليت اعتمد عليها  من كتب صرح ابن هشام بثالثٍة

  ) .هـ256(صحيح البخاري : املطلب األول 
  :  مواضع هي أربعة  على صحيح البخاري يفابن هشاماعتمد 

ـ ده ا ـويؤي ... ((:  البسملة ، قال      عند تفسري آية   :املوضع األول     بامسـك ريب    ﴿ :حديث  ـل
   )2( )) . )1(ح البخاريـ صحي﴾ ...وضعت جنيب 

���|��{��~��_��`����}��mz��y��x��w��v���u: عند تفسري قوله تعاىل     : الثاين  املوضع  

f���e��d��c��b��ag�l��]رضـي اهللا    –والذي فسرت به عائـشة       ((:  قال   ]158:البقرة 
 يف ذلك مسطورة يف صحيح      رضي اهللا عنه   )4( مع عروة بن الزبري    )3(وقصتها،  خالف ذلك    - اعنه

  )5())  .البخاري
    : ]47:الـصافات [��m��Ð��Ï��Î����Í��Ì����Ë��Êl :  قال عند تفسري قوله تعاىل     :املوضع الثالث   

  )7()) . غريب  وهو)6(اهـ.الغول وجع البطن: ية الكرمية  وقال البخاري يف صحيحه يف تفسري اآل((
:     � ]172 :األعـراف [�m��c��bdf��e��g��l:  قال عند الكالم على قوله تعـاىل       :وضع الرابع   امل
 أترضون أن   ﴿:  كتاب األميان أنه عليه الصالة والسالم قال ألصحابه          يف البخاريففي صحيح   �� ((

  )9( )).  )8( ﴾تكونوا ربع أهل اجلنة ؟  فقالوا بلى 

                                                 

ومسلم يف كتاب   . 1577: م2002-هـ1423بريوت،-،دار ابن كثري،دمشق  1:ط) 6320(كتاب الدعوات برقم    -)1(
،دار 1:ط.نظر حممد الفاريايب  :حتق.)2714:(الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع برقم           

  .)2/1248: (م2006-هـ1427طيبة،

 .360: مغين اللبيب-)2(
���mz��y��x��w��v��u�{��a:هذه القصة أخرجها البخاري يف كتاب التفسري ،باب قوله-)3( � �`_��~��}��|���

f���e��d��c��b�g�l�� 1102 ):4495(برقم.  
  .112: ص  ستأيت ترمجته-)4(
   .512-511: مغين اللبيب-)5(
    .1208 :صحيح البخاري،كتاب التفسري،سورة الصافات-)6(
  .39:  بانت سعادشرح قصيدة-)7(
  .1646: 6642 :برقم.�باب كيف كانت ميني النيب .أخرجه البخاري يف كتاب األميان والنذور-)8(
   .331 :مغين اللبيب-)9(
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  ) .هـ261( صحيح مسلم :لثاين املطلب ا

��m��c��bdf��e��g��l:  قوله عند الكالم على قوله تعـاىل      اعتمد عليه يف موضع واحد وهو        

 أيسرك أن يكونوا لك يف الرب سـواء ؟          ﴿:  كتاب اهلبة    يف مسلمويف صحيح    (( :��� ]172 :األعراف[
  )2( )) )1( ﴾فال إذن :  بلى ، قال: قال

  ) .هـ279( الترمذي سنن: لث املطلب الثا

 ��m�}��|��{��z��yl :اعتمد عليه كذلك يف موضع واحد عند تفسري قولـه تعـاىل           

:  ، أن يقال له     عن النعيم   أول ما يسأل العبد يوم القيامة      ﴿  :ويف احلديث ...  (( :قال  ]. 8:التكاثر[
  )4())  .)3(يف سننهي رواه الترمذ  ﴾ .، وأروك من املاء البارد أمل أصح جسمك

 لكنـه يف   ،يالحظ أن ابن هشام قلل كثريا من االعتماد على كتب السنة ألسباب ذكرا من قبل           
  :بحث اآليت كتب النحو واللغة ، وهو موضوع امل على املقابل اعتمد كثريا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).2/764: (1623: برقم.اهلبات،باب كراهية تفضيل بعض األوالد يف اهلبة أخرجه مسلم يف كتاب-)1(
   .331 :مغين اللبيب-)2(
،مكتبة املعارف، 1:ط.األلباين ومشهور حسن سلمان:حتق).3358(ومن سورة أهلاكم التكاثر،برقم:،بابكتاب التفسري-)3(

   .صحيح:قال األلباين .762: )دت(الرياض،
   .30-29: أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)4(
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  .من كتب النحو واللغة مصادره : الرابع املبحث 
 ألنه يغلب عليه امليل إىل ذلك ، ونظـرا هلـذه   أكثر ابن هشام من النقل عن كتب النحو واللغة ؛       

حـسب  عن كل مصدر ، وهذه املصادر سأذكرها مرتبـة          أو مثالني   الكثرة سأكتفي مبثال واحد     
  :وفيات أصحاا يف املطالب اآلتية 

   ) .هـ180(  كتاب سيبويه:املطلب األول 
   :نهام ن مثاالنيف حوايل سبعة وعشرين موضعا ، هذااعتمد عليه ابن هشام 

وأما آية القيامة فالصواب  ((: ]4:القيامـة [����mk��j��l : قال عند تفسري قوله تعاىل     :املثال األول   
  )2( )).  )1(حال ، أي بلى جنمعها قادرين) قادرين ( إن :  فيها قول سيبويه
 ]109:األنعـام [�m��Ð��Ï��Î����������Í��Ì��Ë��Ê�l :قال عند تفسري قوله تعاىل       :املثال الثاين   

  )4( )) )3()ائت السوق أنك تشتري لنا شيئا : ( مثلُ ) لعل ( مبعىن " أنَّ : "...وقال اخلليل  (( : قال

  ) .هـ207(معاين القرآن أليب زكريا الفراء : املطلب الثاين 
  :اعتمد عليه يف واحد وعشرين موضعا ، هذان مثاالن منها 

: وقال الفراء    (( : ]171:النساء[�m f��e��dg��l:قال عند تفسري قوله تعاىل       :املثال األول   
  )6( )) . )5( نعت ملصدر حمذوف ، أي انتهاء خريا" خريا"الكالم مجلة واحدة ، و

 فقـال    ]147:الصافات[�m�������°���¯��®��¬��«��ªlواختلف يف    (( : قال   :املثال الثاين   
  )8( )). )7( عربيةبل يزيدون ، هكذا جاء يف التفسري مع صحته يف ال: الفراء 

   ) . هـ210( جماز القرآن أليب عبيدة معمر بن املثىن :املطلب الثالث 

  : يف ثالثة مواضع ، هذا أحدها اعتمد عليه

                                                 

  .)1/346 (:م1988-هـ1408،مكتبة اخلاجني،القاهرة،3:ط.عبد السالم حممد هارون:حتق.كتاب سيبويه-)1(
  .565: مغين اللبيب-)2(

   ).3/123: (كتاب سيبويه-)3(
 .246 :مغين اللبيب-)4(
   .)296-1/295( :م1983-هـ1403،عامل الكتب،بريوت،3:ط.لفراءا:معاين القرآن-)5(
   .591 :مغين اللبيب-)6(
   .)2/393: (معاين القرآن للفراء-)7(
   .70: مغين اللبيب-)8(
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عائد علـى غـري     :  وقال أبو عبيدة   ((: ]35:الواقعة[ mr�lالضمري يف    عند الكالم على  قال  
  )2 ()) ]32: ص[ �mg��f��el، مثل  )1(مذكور

  ) .هـ215(معاين القرآن أليب احلسن األخفش األوسط : ابع املطلب الر

   :هااعتمد عليه يف حوايل سبعة عشر موضعا ، هذان مثاالن من
 : ]151:البقرة[ �m«��ª��©��¨��§���l �: قال عند تفسري قوله تعاىل       :املثال األول   

  )4( )) . )3(أي ألجل إرسايل فيكم رسوال منكم فاذكروين:  قال األخفش ((
��m��z��y��x��w���v��u��t��s��������r��q��p��o:  مسألة   (( : قوله   :املثال الثاين   

|��{}l] اختلف يف : كيف عاد ضمري اجلمع على فرعون مع أنه مفرد ؟  اجلواب   �� ]83:يـونس
مث اختلف يف ذلك املذكور على      ، أنه عائد على مذكور     :  أحدها: هذا الضمري على ثالثة مذاهب      

   )6( ))  ...)5( قول األخفش سعيد بن مسعدة أنه يعود إىل الذرية:  دمهاأح : قولني
  ) .هـ285(املقتضب للمربد : املطلب اخلامس 

���m®��¬��¯��°l:من قولـه تعـاىل   " هل" عند تفسري قولههو واعتمد عليه يف موضع واحد   

   )8( )).  )؟ هل جاء زيد  ( : هل لالستفهام ، حنو : )7( واملربد قال يف مقتضبه...   ((:  ]1:اإلنسان[
مل أعثر عليها يف حـوايل       - غري املقتضب والكامل     - هذا وقد اعتمد على املربد يف مصادر أخرى       

 أي ولدار الساعة اآلخرة ، قاله        ]109:يوسف[�����m��~��}��|l ((:ه  لوق: سبعة مواضع منها    
   )9( )). املربد 
  

                                                 

   .)2/251 ():دت(مكتبة اخلاجني،القاهرة،،)دط(.حممد فؤاد سزكني:حتق.بو عبيدة معمر بن املثىنأ: جماز القرآن-)1(
   .58-57 :شرح شذور الذهب-)2(
  ).1/163(:م1990-هـ1411،مكتبة اخلاجني،القاهرة،1:ط.هدى حممود قراعة:حتق. األوسطألخفشا:عاين القرآنم-)3(
   .176 :مغين اللبيب-)4(
  .)1/377: (ن لألخفشمعاين القرآ-)5(
  .38-37: أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)6(
)7(-)3/289(.   
   .336-335: مغين اللبيب-)8(
  .583 :املصدر نفسه-)9(
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   .)هـ289( للكسائي معاين القرآن :املطلب السادس 
   :ها، هذان مثاالن مناعتمد عليه يف حوايل سبعة مواضع 

   �����m� ¥��¤��£��¢����¡������~��}��|¦�l:عند تفسري قوله تعـاىل        قال :املثال األول   

يف اآلية أا بدل من الناس بدل بعض ، وجوز الكسائي           " من"واملشهور يف   ...   ((: ] 97:آل عمران [
  )2( )) . )1( كوا مبتدأ
أي وأتوا خريا ،       ((]171:النساء[�m f��e��dg��l:قال عند تفسري قوله تعاىل       :املثال الثاين   

  )4( )) . )3( يكن االنتهاء خريا: وقال الكسائي 

   .)هـ311(الزجاج معاين القرآن وإعرابه أليب إسحاق : املطلب السابع 
  :ها  هذان مثاالن منااعتمد عليه يف حوايل مثانية عشر موضع

����m¨��§��¦��¥��¤��£����¢��©��l:عند تفسريه لقوله عـز وجـل        � :املثال األول   

واجلملة حمكية بـ " حرَم" استفهامية منصوبة بـ   " ما"وأجاز الزجاج كون     ((: قال    ]151:األنعام[
  )6( )) . )5( ؛ ألنه مبعىن أقول" أتل"

 �m®��µ��´��³��²��±��°��¯��l  :عند تفسريه لقوله عـز وجـل      � : :املثال الثاين   
ونقـل  � ،�����رضي اهللا عنـهما    )7( جتري لينة سريعة حيث أراد ، قاله ابن عباس         أي (( : قال] 36:ص[

    )9( ))  .)8(�إمجاع أهل اللغة والتفسري عليهج الزجا
  ) .هـ330 ( السجستاينبن عزيزمد غريب القرآن حمل: املطلب الثامن 

   واخلمر ]36:يوسف[ �m��±°����¯��®�����¬l:  مسألة������(( : قولهاعتمد عليه يف موضع واحد هو 
                                                 

 .104: م1998،دار قباء،القاهرة،)دط.(عيسى شحاتة عيسى:حتق.علي بن محزة الكسائي:معاين القرآن-)1(
  .498: مغين اللبيب-)2(
   .122 :آن للكسائيمعاين القر-)3(
   .591 :مغين اللبيب-)4(
   .)2/303: (احلجة للقراء السبعة-)5(
   .245-244 :مغين اللبيب-)6(
   .)20/97: (تفسري الطربي:انظر-)7(
: م1988-هـ1408،عامل الكتب،بريوت،1:ط.عبد اجلليل عبده شليب:حتق.أبو إسحاق الزجاج:معاين القرآن وإعرابه-)8(

)4/333.(   
   .27: شرح قصيدة بانت سعاد-)9(
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  :  اآلية طريقنيهإن للناس يف هذ:  اجلواب . ال يعصر
، واختلـف القـائلون      ومنهم من زعم أن ال جماز فيها       ، فمنهم من زعم أا مشتملة على ااز        

   :بااز على طريقني
وهذا .  ، وأريد به العنب ألنه فرعه     ، أفاد على أنه أطلق     ، وهو مخر    فمنهم من زعم أنه يف االسم     
  . القول هو املشهور بني الناس
وإىل هذا  .  ) ستخرجأ( ، فادعى أنه أطلق وأريد به       " أعصر" ، وهو   ومنهم من زعم أنه يف الفعل     

    )3 ()).  )2( يف غريبه)1(ذهب ابن عزيز
   .)هـ392(ثمان بن جين يب الفتح عأل سر صناعة اإلعراب :التاسع املطلب 

قـال    ((: �� ]11:الـشورى [�mS�������R��Q�lقولـه يف    اعتمد عليه يف موضع واحد هـو        
 فيلـزم   ،ليس شيء مثله ؛ إذ لو تقدر زائدة صار املعىن ليس شيء مثل مثله               : التقدير  : األكثرون  

    مبرتلة إعـادة اجلملـة     وإمنا زيدت لتوكيد نفي املثل ؛ ألن زيادة احلرف        ، احملال وهو إثبات املثل     
    )5( ))  .)4(قاله ابن جين، ثانيا 

   ) .هـ415( لعلي بن حممد اهلروي  احلروف علماألزهية يف  :العاشراملطلب 
  : اعتمد عليه يف موضعني ، هذا أحدمها 

m���A ، وجعل منه     )7(  أا تكون نافية مبرتلة مل     )6(وذكر اهلروي ����� ((: "لوال"عند الكالم على    قال  

I��H���G����F��E��D��C����Bl�]8( )).  .. والظاهر أن املعىن على التوبيخ]98:يونس(  
  

                                                 

    .211: ص  ستأيت ترمجته-)1(
،مطبعة حممد علي صبيح وأوالده،األزهر، )دط.(جلنة من أفاضل العلماء:حتق. السجستاينبن عزيزحممد :غريب القرآن-)2(

   .14: م1963-هـ1383
 .25 :أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)3(
   .291: م1993-هـ1413،دار القلم،دمشق،2:ط.داويحسن هن:حتق.يف سر صناعة اإلعراب-)4(
   .179: مغين اللبيب-)5(
   . 201: ص  ستأيت ترمجته-)6(
،مطبوعات جممع اللغة العربية،دمشق، 2:ط.عبد املعني امللوحي:حتق.علي بن حممد اهلروي: احلروف علماألزهية يف-)7(

   .169: م1993-هـ1413
  .118-117: رابقواعد اإلع .268: مغين اللبيب-)8(
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  ) .هـ437(ملكي بن أيب طالب القيسي   مشكل إعراب القرآن :احلادي عشراملطلب 
  :اعتمد عليه يف ثالثة مواضع هذا أحدها 

��m�p�����o��n��m���l���v��u��t��s��r��q: قول مكي وغريه يف قوله تعـاىل       ��� ((:قال  

������wl]وإن التنوين حذف للـساكنني      " ما"أو من   " به" حال من اهلاء يف      "زهرة" إن    ]131:طه ،
  :  مثل

  )1(وال ذاكـر اهللا إالَّ قليـال.......................          
  )3( )) ...مفعول بتقدير " ��زهرةَ" ، والصواب أن )2("ما"وإن جر احلياة على أنه بدل من 

  ) .  هـ542 ( أمايل ابن الشجري: الثاين عشراملطلب 
  :اعتمد عليه يف أحد عشر موضعا ، وخطأه يف بعضها ، وهذان موضعان منها 

�����m���i��hl يف )4(وقـال ابـن الـشجري     ����� ((:ابن هـشام    قال   :املوضع األول   

الثنـاء ، أو الباء    : ـاء ؛ إِذ احلمد     أجبته بالتلبية ، أي فتجيبونه بالثن     :  كقولك   هو : � ]52:اإلسراء[
    )5())...  للمصاحبة متعلقة حبال حمذوفة ، أي معلنني حبمده

���mF��E��D��C��B��AG�������K��J��I��H: عند تفسري قولـه تعـاىل       ��:املوضع الثاين   

LM���Q��P�������O��N��l]دا وقالت اليهود كونوا هـو : إذ املعىن  ... (( : قال  ]135:البقرة ،
، وتعسف ابن الـشجري     " قالوا"لتفصيل اإلمجال يف    " أو"وقالت النصارى كونوا نصارى ؛ فـ       

 -يعين اليهـود  –وقال بعضهم   ، وتقديره  ، إا حذف منها مضاف وواو ومجلتان فعليتان        : فقال  
مقام ذلك  " أو نصارى "فأقام  : قال  .  كونوا نصارى    -يعين النصارى –كونوا هودا وقال بعضهم     

  )7( )) . )6(وذلك دليل على شرف هذا احلرف ، انتهى ، كله

  

                                                 

   .245:  صسيأيت الكالم على هذا البيت-)1(
   ).2/78 ():دت(،دار املأمون للتراث،دمشق،2:ط.ياسني حممد السواس:حتق.مكي بن أيب طالب:مشكل إعراب القرآن-)2(
                  .517: مغين اللبيب-)3(

   ).96-1/95: (م1992-هـ1413اجني،القاهرة،مكتبة اخل،1:ط.حممود حممد الطناحي:حتق.أمايل ابن الشجري-)4(
   .106: مغين اللبيب-)5(
  .)80-3/79( :أمايل ابن الشجري-)6(
  .71 :مغين اللبيب-)7(
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  ) .هـ581(أمايل السهيلي  :  عشرثالثاملطلب ال

   :اعتمد عليه يف ثالثة مواضع ، هذا أحدها 
  قال ابن عباس ...  ((�: ] 172 :األعراف[������m�c��b�df��e����g�l :قال عند تفسري قوله عز وجل 

 وغريه يف احملكي عن ابن عباس وغريه يف اآلية ،       )1(ونازع السهيلي ...  لو قالوا نعم لكفروا   : وغريه  
  )3( )) . )2(مستمسكني بأن االستفهام التقريري خرب موجب

  ) .هـ616( أليب البقاء العكربي التبيان يف إعراب القرآن: املطلب الرابع عشر 
  :من ذلك مثاالن اعتمد عليه يف حوايل سبعة عشر موضعا ، رد عليه يف بعضها ، وهذان 

 :التوبـة [�m{��z����y��x��wlقول أيب البقاء يف     �����((  :ابن هشام قال   :املثال األول   

، وهذا الوجه هو املعتمد عليه       )4(  إن الظرف حال أي على قصد تقوى ، أو مفعول أسس           : ]109
  )5( )) . ]108 :التوبة[ �m�d��c��b��alعندي ، لتعينه يف 

��m�K��J��Il : الكالم على واو الثمانية من قولـه تعـاىل     عند :املثال الثاين   

إمنا دخلت : وذهب أبو البقاء على إمامته يف هذه اآلية مذهب الضعفاء فقال      (( : قال ]112 :التوبة[
سبع يف مثانية ، أي سبع      : الواو يف الصفة الثامنة إيذانا بأن السبعة عندهم عدد تام ، ولذلك قالوا              

     شبار ، وإمنا دخلت الواو على ذلك ألن وضعها على مغـايرة مـا بعـدها ملـا                 أذرع يف مثانية أ   
  )7( ))  .)6(قبلها

  ) .هـ626(مفتاح العلوم أليب يعقوب السكاكي : املطلب اخلامس عشر 

  :اعتمد عليه يف موضعني هذا أحدمها 
ألن قريشا كانـت     ؛فإن الزخمشري قدره مؤخرا عنها      ، متعلق باء البسملة الشريفة     ...  ((:  قال

عبودا هلم تفخيما   فيؤخرون أفعاهلم عن ذكر ما اختذوه م      ، باسم الالت والعزى نفعل كذا      :  تقول

                                                 

  .183: ص  ستأيت ترمجته-)1(
 .46: )دت(،مطبعة السعادة،)دط.(حممد إبراهيم البنا:حتق.أمايل السهيلي-)2(
   .116 :مغين اللبيب-)3(
   .661 :)دت(عيسى البايب احلليب وشركاه،،)دط.(علي حممد البجاوي:حتق.أبو البقاء العكربي:إعراب القرآنالتبيان يف -)4(
   .554 :مغين اللبيب-)5(
   .662: التبيان يف إعراب القرآن-)6(
   .346 :مغين اللبيب-)7(
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مث ، فإنه احلقيـق بـذلك      ، فوجب على املوحد أن يعتقد ذلك يف اسم اهللا تعاىل           ،  لشأنه بالتقدمي 
ـ  فكان تقـدمي   ، أنزلت  وأجاب بأا أول سورة      ،   ]1 :العلق[ ���m����o��n��m��l��kl اعترض ب

    )4(  )). )3(الثاين �m�klبـ  بتقديرها متعلقة )2(وأجاب عنه السكاكي ، )1(األمر بالقراءة فيها أهم
  . ) هـ645(لشلوبني التوطئة ل:  عشر السادس املطلب

  :اعتمد عليه يف ثالثة مواضع ، هذا أحدها 
 )5( قال الـشلوبني   ((  :]22:األنبياء[��m���´��³�������²�����±��°¶��µ�¸��l:قال عند تفسري قوله تعاىل      

اليت يراد ا البـدل والعـوض ،          " غري" مبعىن) إال  ( وال يصح املعىن حىت تكون       : )6( وابن الضائع 
لو كان معنا رجل إال : ( وهذا هو املعىن يف املثال الذي ذكره سيبويه توطئة للمسألة ، وهو        : قاال  

  )9( )) . )8(ل مكان زيد أو عوضا من زيد ، انتهىرج:  أيٍ )7( )زيد لغلبنا 

  ) .هـ646(أمايل ابن احلاجب  :عشر  السابعاملطلب 
  :اعتمد عليه يف تسعة مواضع ، هذان مثاالن منها 

��:   قـال    ]111:هود[�mr��q��p��o�����n��ml: عند تفسري قوله تعاىل     �:املثال األول   
 لـما يتركوا ؛    ، أو  ملاَّ يهملوا     :ازمة حذف فعلها ، والتقدير     أا ملاَّ اجل   )10(واختار ابن احلاجب   ((

 ، مث ذكر األشقياء والسعداء      ]105:هـود [ ��m¯��®��¬l: لداللة ما تقدم من قوله تعاىل       
  وال أعرف وجها أشبه من هذا ، وإن كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله : وجمازام ، قال 

  

                                                 

   .)1/102: (الكشاف-)1(
 .96: ص  ستأيت ترمجته-)2(
   .342 :م2000-هـ1420،دار الكتب العلمية،بريوت،1:ط.عبد احلميد هنداوي:قحت.السكاكي:مفتاح العلوم-)3(
   .570: مغين اللبيب-)4(
 .143: ص  ستأيت ترمجته-)5(
 .247: ص  ستأيت ترمجته-)6(
   ).2/331: (كتاب سيبويه-)7(
   .309: التوطئة-)8(
  .77-76 :مغين اللبيب-)9(
   .305: ص  ستأيت ترمجته-)10(
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  )2( )) . )1(اهـ. الَّ يستبعد لذلك مل يقع يف الترتيل ، واحلق أ
 :  ]39:الزخـرف [�m��z��y�����x��w��vlقال ابن احلاجب يف      و (( : قال :املثال الثاين   

من معىن النفي ، أي انتفى      " لن"، واليوم إما ظرف للنفع املنفي ، وإما ملا يف           " اليوم"بدل من   " إذ"
     )4( )) . )3(ول نفع مقيد باليوم وعلى األ ،يف هذا اليوم النفع ، فاملنفي نفع مطلق

  ) .هـ672(البن مالك شرح التسهيل  : عشر الثامن املطلب

   :هااعتمد عليه يف أحد عشر موضعا ، هذان مثاالن من
ويف ����� ((:ال  ـ ق  ]1:اإلنسان[���m��°��¯��®��¬l :من قوله تعاىل    " هل" تفسري   عند :املثال األول   

    )7( )). )6( إذا دخلت عليها اهلمزة) قد ( لـ ) هل (  مرادفة  أنه يتعني)5(تسهيل ابن مالك
���my��x��w��v��ulاليت يف حنـو     ) إالّ  ( ليس من أقسام    ����� ((: ولهق: املثال الثاين   

ومن العجب أن ابن مالك علـى        النافية ،   ) ال  ( الشرطية و   ) إن  ( وإمنا هذه كلمتان     ]40 :التوبة[
   )9( )) .��)إالَّ (  من أقسام )8( لتسهيلإمامته ذكرها يف شرح ا

  :هم من أذكر هذا وقد اعتمد ابن هشام على أقوال لبعض العلماء مل أعثر على مظاا ،
  : اعتمد عليه يف ثالث مناسبات هذا مثال منها ) :هـ291(أبو العباس ثعلب 

إن  : ]32:احلاقة[ ��m����Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õl:  يف قوله تعاىل     )10(وقال ثعلب  ((  :قال
  )11( )). أسلكوا فيه سلسلة : املعىن 

                                                 

 :م1989-هـ1409دار اجليل،بريوت،-،دار عمار،عمان)دط(فخر صاحل سليمان قدارة،:حتق.ابن احلاجبأمايل -)1(
)1/166-167.(   

   .274-273: مغين اللبيب-)2(
   .)1/142: (أمايل ابن احلاجب-)3(
   .413: مغين اللبيب-)4(
   .ستأيت ترمجته-)5(
 :م1990-هـ1410،القاهرة ،دار هجر،1:ط.د بدوي املختونعبد الرمحن السيد،وحمم:حتق.ابن مالك:شرح التسهيل-)6(

)4/109-110.(   
   .336-335: مغين اللبيب-)7(
)8(-)2/279(.   
   .78 :مغين اللبيب-)9(
   .228: ص  ستأيت ترمجته-)10(
  .654: شرح شذور الذهب-)11(
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  : اعتمد عليه يف مناسبتني ، هذه إحدامها ) :هـ338(أبو جعفر النحاس 
       : ]109:األنعـام [�m������Í��Ì��Ë��Ê�Ð��Ï��Î�l:من قوله تعـاىل     " ال" قال عند تفسري    

حذف املعطـوف ، أي أو أـم         : )1(نافية ، واختلف القائلون بذلك ؛ فقال النحاس       :  وقيل   ((
  )2( )) . يؤمنون

   : اعتمد عليه يف مناسبتني ، هذه إحدامها ) :هـ637(أمحد بن احلسني بن اخلباز 
 m|��{���z��yl:  تال قوله تعاىل     وقد الدرة فإنه قال يف شرح      )3(وأما ابن اخلباز  �������((:  قال

   )4()) . ..مل نشأ فلم نرفعه: إن التقدير : يقول النحويون  : ] 176:األعراف[
مل يبق من هذا الفصل إال مصادر أخرى يف علوم متنوعة أخذ منها ابن هشام ، وهو ما سـأتناوله                

  :يف املبحث اآليت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   .170: ص  ستأيت ترمجته-)1(
 .245 :مغين اللبيب-)2(
   .184: ص  ستأيت ترمجته-)3(
   .256 :مغين اللبيب-)4(
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  .مصادره من كتب أخرى : املبحث اخلامس 
أشري إليهما يف   ، ومها ما س    يف علوم أخرى     ني يف غري  با على كت   كذلك اعتمد ابن هشام يف تفسريه    

  :املطلبني اآلتيني 
  ) . هـ604(مناقب اإلمام الشافعي لفخر الدين الرازي : املطلب األول 

 اهللا عنه أن  يف كتابه مناقب الشافعي رضي     وذكر ... (( : ابن هشام قال  : نقل منه قوال واحدا هو      
أكلُ متروك التـسمية ،     ل  حي:  )1(ية ، وأم زعموا أن قول الشافعي      جملسا مجعه ومجاعة من احلنف    

:   فقـال   ]121:األنعـام [my��x��w��v����u����t����s��r��q��pz��l: بقوله تعاىل   مردود ٌ 
 ال دليل فيها ، بل هي حجة للشافعي ، وذلك ألن الواو ليست للعطف ، لتخـالف                : فقلت هلم   

بعدها مبا قبلها ، فبقي      ألن أصل الواو أن تربط ما        ؛ لالستئناف   "ال"اجلملتني باالمسية والفعلية ، و    
 ،  ال تأكلوا منه يف حالة كونه فسقا      : لة احلال مفيدة للنهي ، واملعىن        فتكون مج  ؛أن تكون للحال    

¡�����¢��£��¤�����m  :ن فسقا ، والفسق قد فَسره اهللا تعاىل بقوله        ومفهومه جواز األكل إذا مل يك     

¦��¥§��l�]مِّي عليه غري اهللا ، ومفهومه        ال تأكلوا منه    :   فاملعىن     ]145:األنعامكلوا منه إذا مل     :إذا س
  )3( )) . )2(يسم عليه غري اهللا ، اهـ ملخصا موضحا

  ) .هـ726(بن تيمية اكتب أيب العباس بعض  :الثاين  املطلب
 البن تيمية   قولاعتمد ابن هشام يف تفنيد دعوى أن يف القرآن حلنا وستقيمه العرب بألسنتها على               

  :القول  وهذا ،، وجمموع الفتاوى   التفسري الكبريمهاكتبه ، من  ابنيكت يف جدتهو
وأن ، حلـن   ) إن هذان   ( وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ        : قال رمحه اهللا تعاىل      ((: قال ابن هشام    

وهذا خرب باطل ال يصح من      ، إن يف املصحف حلنا وستقيمه العرب بألسنتها        :  قال   � )4(عثمان
  :وجوه 

                                                 

   . 172: ص  ستأيت ترمجته-)1(
-هـ1406،مكتبة الكليات األزهرية،القاهرة،1:ط.أمحد حجازي السقا:حتق.فخر الدين الرازي:مناقب اإلمام الشافعي-)2(

   .535 :م1986
ة القول الثاين، وقد هلج به وأضعف الثالث:وحكم ابن هشام على هذا القول بالضعف؛قال قبله.455 :مغين اللبيب-)3(

   ...الرازي
 .241: ص  ستأيت ترمجته-)4(
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فكيف يقـرون   ، ن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يتسارعون إىل إنكار أدىن املنكرات            أ: أحدها  
  مع أم ال كلفة عليهم يف إزالته ؟، اللحن يف القرآن 

فكيـف ال يـستقبحون     ، أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية االستقباح يف الكالم          : والثـاين  
  .بقـاءه يف املصحف 

لعرب ستقيمه بألسنتها غري مستقيم ؛ ألن املصحف الكرمي يقـف           أن االحتجاج بأن ا   : والثالث  
  .عليه العريب والعجمي 

باهلاء علـى لغـة     ) التابوت  (  أراد أن يكتب     )1(أنه قد ثبت يف الصحيح أن زيد بن ثابت        : الرابع  
 وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة –رضي اهللا عنه    –ورفعوه إىل عثمان    ، األنصار فمنعوه من ذلك     

على لغة هذيل أنكر ذلك     ) عىت حني   : (  قرأ   � أن ابن مسعود     � )3(وملا بلغ عمـر   ، )2(ريشق
، ومل يرتله بلغة هـذيل      ، أقرئ الناس بلغة قريش ؛ فإن اهللا تعاىل إمنا أنزله بلغتهم            : وقال  ، عليه  

  )5( )) . )4(انتهى كالمه ملخصا
  :فقال  ]  63:طه[� mÂÁ��À��l: اىل  من قوله تع  " هذان"واعتمد عليه أيضا يف توجيه قراءة       

 جعل كذلك يف التثنية ؛     -) هذا ( وهو–أنه ملا كان اإلعراب ال يظهر يف الواحد          : اخلامس ... ((
  . ألنه فرع عليه  املثىن كاملفرد ؛ليكون

ا وزعم أن بناء املـثىن إذ     ، واختار هذا القول اإلمام تقي الدين أبو العباس أمحد بن تيمية رمحه اهللا              
   .)6( وقد تفطن لذلك غري واحد من حذاق النحاة: قال ، كان مفرده مبنيا أفصح من إعرابه 

إحدى ابنيت  :" أن السبعة أمجعوا على البناء يف قوله تعاىل         : مث اعترض على نفسه بأمرين ؛ أحدمها        
  .وهو مبين ) هاتا ( تثنية ) هاتني ( مع أن " هاتني

                                                 

 .242:  صستأيت ترمجته-)1(
 .1275 :)4987(رواه البخاري يف كتاب فضائل القرآن،باب مجع القرآن،برقم -)2(
 .242: ص  ستأيت ترمجته-)3(
جمموع ). 210-5/207(): دت(لمية،بريوت،،دار الكتب الع)دط_.عبد الرمحن عمرية:حتق.ابن تيمية:التفسري الكبري-)4(

، ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،املدينة املنورة)دط.(ابنهوعبد الرمحن بن قاسم :مجع.ابن تيمية :الفتاوى
 ).256-15/250(: م2004-هـ1425

                  .80-79: شرح شذور الذهب-)5(

 )15/257: (جمموع الفتاوى ).5/210: (التفسري الكبري-)6(
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وهي لغة القرآن كقوله    ، قد قالوا يف تثنيته الّذين يف اجلر والنصب         و، مبين  ) الذي  ( أن  : والثاين  
   .]29: فصلت[ �mÎ��Í��Ì��Ël: تعاىل

فاإلعراب : قال  ) ابنيت  ( بالياء على لغة اإلعراب ملناسبة      ) هاتني( وأجاب عن األول بأنه إمنا جاء       
أفـصح مـن     " لـساحران  إن هـذان   " كما أن البناء يف     ، هنا أفصح من البناء ؛ ألجل املناسبة        

  .لأللف يف ساحران ) هذان ( اإلعراب ؛ ملناسبة األلف يف 
تثنية اسم ثالثي ؛ فهو شبيه      ) اللذين  ( بأن  ) هذان  ( و) اللذان  ( بالفرق بني   : وأجاب عن الثاين    

  )2())  .)1(  تثنية اسم على حرفني ؛ فهو عريق يف البناء لشبهه باحلروف) هذان ( و، ) الزيدان ( بـ 
الذي وقفت من خالله على مـصادر       وبكالم ابن تيمية هذا أكون قد أتيت على اية هذا الفصل            

  : فيما فسره ، وهي على مخسة أنواع – رمحه اهللا –اإلمام ابن هشام 
  .التفاسري : النوع األول  -
 .كتب القراءات : النوع الثاين  -

 .كتب السنة : النوع الثالث  -

 . واللغة كتب النحو: النوع الرابع  -

 .كتب أخرى  -

وذا ندرك مدى كثرة مصادر ابن هشام وتنوعها ، ومدى ثراء هذا التفـسري ومجعـه لكنـوز                  
  .املتقدمني 

  .وهكذا مل يبق من هذا الباب إال فصل أخري أبني من خالله أمهية تفسري ابن هشام 

                                                 

حممد السيد :مجع وتقدمي وحتق:دقائق التفسري: وانظر).5/210: ( التفسري الكبري).263-15/261: (جمموع الفتاوى-)1(
 ).4/355 (:م1984-هـ1404بريوت،-،دمشق،مؤسسة علوم القرآن2:ط.اجلليند

                  .79-78: شرح شذور الذهب-)2(



  

  
  

  

  . أمهية تفسري ابن هشام: الفصل الثالث 

  
  :ويتضمن املباحث اخلمسة اآلتية    

  أمهية تفسري ابن هشام يف ذكر االختالفات : املبحث األول  -   

  .أقوال املفسرين وموقفه منها  بني                         

  .أمهية تفسري ابن هشام يف توجيه القراءات : لثاين املبحث ا -    

  أمهية تفسري ابن هشام يف مناقشة اآلراء اليت: املبحث الثالث  -    

  .يراها خاطئة                          

  أمهية تفسري ابن هشام يف إزالة الغموض حنويا : املبحث الرابع  -   

  .ولغويا                          

 علومإيراده لبعض  أمهية تفسري ابن هشام يف: ملبحث اخلامس ا -   

 .القرآن                              
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استقرائي  منه ، ومن خالل ب يف االستفادةرغّ لكل تفسري مسات جتعل منه تفسريا مهما ، وت   إن    
بعضا من هذه السمات اليت ارتقت بـه ألن يكـون            وجدت   – رمحه اهللا    –ملا فسره ابن هشام     

    :تفسريا ذا مكانة عالية وأمهية بالغة ، وهذه السمات أوجزها يف املباحث اآلتية 
  .وموقفه منها بني أقوال املفسرين ذكر االختالفات  أمهية تفسري ابن هشام يف :ول املبحث األ

  .، وهو مع ذلك بني ساكت وجامع ومرجح تفسري ابن هشام غين بذكر االختالف 
  .السكوت حيال أقوال املفسرين : املطلب األول 

  :  على ذلك ن مثاالنأحيانا يسرد ابن هشام األقوال ويتوقف ، وهذا

�m��}��|��{��z��y�����x��w��v: قال ابن هشام يف قوله تعـاىل         :ثال األول   امل

����~l�] أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم يف العذاب ، ألجـل ظلمكـم يف              (( : ]39:الزخرف
    )1( )). التقدير بعد إذ ظلمتم : املعىن إذا ثبت ظلمكم ، وقيل : الدنيا ، وقيل 

          :� ]44:آل عمـران  [����m¹���¸��¶��µ��´��³�l:تعـاىل   قال يف قوله     :املثال الثاين   

  )2( )). يقولون : وقيل ، وقيل يتعرفون ،  التقدير ينظرون أيهم يكفل مرمي  : فقيل ...((
  . اجلمع بني أقوال املفسرين : املطلب الثاين 

¥��¦��§����¢����£��¤��m:  عند تفسري قولـه تعـاىل        وأحيانا جيمع بني األقوال مثل قوله     

¨©®�����¬���«��ª��¯�l]نافية ، وقيل ناهية ، وقيل زائدة ،        " ال"قيل إن   ... �����(( :]151:األنعام
   )3( )) .واجلميع حمتمل 
  .الترجيح بني أقوال املفسرين : املطلب الثالث 

  :كثريا ما يرجح ابن هشام ما يراه صوابا ، وهذان مثاالن على ذلك 

��¢����£��¤��¥��¦��§��m:  يف قوله تعـاىل       املفسرين  سرد أقوال   قوله بعد  :املثال األول   

¨©®�����¬���«��ª��¯�l�]خربيـة مبعـين    " ما"أن  :  وحاصل القول يف اآلية      (( :] 151:األنعام
  )4( )) . هذا هو الظاهر" حرم"متعلقة بـ " عليكم"صلة و" حرم ربكم"و " أتل" الذي منصوبة بـ 

                                                 

   .87-86: مغين اللبيب-)1(
  .393 :املصدر نفسه-)2(
   .245-244 :املصدر نفسه-)3(
   .245-244 :املصدر نفسه-)4(
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فـالتقى  ،   من البسملة إنه وصل بنيـة الوقـف          "الرحيم"ل بعضهم يف    وق (( : وله ق :املثال الثاين   
)1(ن جوز ذلك ابن عطية    ومم،  فكسرت امليم اللتقائهما      امليم والم احلمد    :ساكنان

ونظري هـذا    ، 
 قول مجاعة منهم املربد   
،  فتحة    )اهللا أكرب  ،  أكرب اهللا(  من قول املؤذن      )أكرب( ن حركة راء    إ:  )2(

وإمنا مل يكسروا حفظا لتفخيم ، هي حركة الساكنني    :   فقيل  ، مث اختلفوا ، ية الوقف   صل بن وإنه و 

وكل هـذا   ، وقيل هي حركة اهلمزة نقلت      ،   ]2-1:آل عمران [ �mC��B��A ...��l كما يف ،  الالم  
، وأن حركة الراء ضمة إعرابية      ،  والصواب أن كسرة امليم إعرابية       .خروج عن الظاهر لغري داع      

  )3(  )).  ندور  يفمزة الوصل ثبوت يف الدرج فتنقل حركتها إالوليس هل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .95 : ص ستأيت ترمجته-)1(
 .95 :ص  ستأيت ترمجته-)2(
 .516 :مغين اللبيب-)3(
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  . أمهية تفسري ابن هشام يف توجيه القراءات  :الثايناملبحث 
قراءات صحيحة : أكثر ابن هشام من ذكر القراءات يف ما فسره ووجه أغلبها ، وهي على نوعني 

  .وقراءات شاذة 
  : اءات الصحيحة توجيه القر: املطلب األول 

   : مها نني بارزيواخترت منها مثال

يف هـذا املوضـع     �����((:  ]63:طه[�m��Â��Á��À��¿l :قوله يف قوله تعاىل     : املثال األول   
  وهـي قـراءة أيب     ، باليـاء   ) هذين  ( و" إن"وهي تشديد النون من     ، هذه  : إحداها   :قراءات  
) هـذين  ( و، تنصب االسم وترفع اخلـرب  ) إنَّ ( وهي جارية على سنن العربية ؛ فإن      ، )1(عمرو

  .خربها فرفعه باأللف " ساحران"و ، امسها ؛ فيجب نصبه بالياء ألنه مثىن 
  ) إن ( فخففت ) إن هذين ( وتوجيهها أن األصل  ، )2(باأللف" هذان"بالتخفيف " إن" :والثانية 

وارتفع ما بعدها باالبتداء واخلرب ،       ، وأمهلت كما هو األكثر فيها إذا خففت      ، حبذف النون الثانية    
 اإن زيـد : إن زيدا قائم ؛ فإذا خففت فاألفصح أن تقـول        : ونظريه أنك تقول    ، فجيء باأللف   

  .]4:الطارق[ �m��Q��P��O��N����������M��Ll:لقائم على االبتداء واخلرب ، قال اهللا تعاىل 
 باأللف) هذان  ( بالتشديد  ) إنّ  : ( والثالثة  

املـشددة جيـب      ) إنّ  (  وهي مـشكلة ؛ ألن        ،)3(
  .إعماهلا ؛ فكان الظاهر باإلتيان بالياء كما يف القراءة األوىل 

  :وقد أجيب عليها بأوجه 
، أن لغة بلحارث بن كعب وخثعم  وزبيد وكنانة وآخرين استعمال املثىن باأللف دائما               : أحدها  

  : قال ، دان ومررت بالزي، ورأيت الزيدان ، تقول جاء الزيدان 
  )4(تـزود منا بني أذنـاه طعنـة

  : وقال اآلخر 
  )5(إن أبـاها وأبا أبـاها       قد بلغا يف اد غايتاها

                                                 

 ).5/229: (احلجة للقراء السبعة-)1(
 ).5/229: (احلجة للقراء السبعة:انظر".هذانّ"وحفص،إال أن ابن كثري يقرأ بتشديد نون  وهي قراءة ابن كثري-)2(
 ).5/229: (احلجة للقراء السبعة :انظر.وهي قراءة ابن عامر ونافع ومحزة والكسائي-)3(
 .240 :ص   البيتسيأيت ختريج -)4(

 .240 :ص  سيأيت ختريج البيت-)5(
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  .وذاك مثال جميء ارور باأللف ، فهذا مثال جميء املنصوب باأللف 
،    لـم يعطـه      شيئا ف  )1(أن رجال سأل ابن الزبري    " مبعىن نعم ، مثلها فيما حكي       " إن"أن  :  والثاين
) إن  ( و، نعم ولعن اهللا راكبها     : أي   ، )2("إنْ وراكبها   : فقال  ، لعن اهللا ناقة محلتين إليك      : فقال  

، مبتـدأ مرفـوع بـاأللف       " هذان"فـ، كذلك  ) نعم  ( كما أن   ، اليت مبعىن نعم ال تعمل شيئا       
وال يكـون   "  نهـذا "واجلملـة خـرب     ، هلما ساحران   : أي  ،  خرب ملبتدأ حمذوف     "ساحران"و
  .ألن الم االبتداء ال تدخل على خرب املبتدأ " هذان"خرب " لساحران"

، وما بعدها مبتـدأ وخـرب     ، إنه هذان هلما ساحران ؛ فاهلاء ضمري الشأن         :  أن األصل     :والثالث
وحذف ضمري الـشأن    ، مث حذف املبتدأ وهو كثري      ) إن  ( واجلملة يف موضع رفع على أا خرب        

 ومن قول بعـض     )3(﴾ إنَّ ِمن أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون          ﴿ : �من قوله   كما حذف   
  .  إن بك زيد مأخوذ: العرب 
وألف التثنية ؛ فوجب حذف واحدة منـها        ، ألف هذا   : اجتمع ألفان   ) هذا  ( أنه ملا ثين     : الرابع

تثنية ، قلبها يف اجلر والنـصب         والباقية ألف ال  ) هذا  ( اللتقاء الساكنني ؛ فمن قدر احملذوفة ألف        
  .ومـن قدر العكس مل يغري األلف عن لفظها ، ياء 

  ليكونجعل كذلك يف التثنية ؛ - ) هذا ( وهو–أنه ملا كان اإلعراب ال يظهر يف الواحد  : اخلامس
)4( )) . ألنه فرع عليه املثىن كاملفرد ؛

  

ـ        �:املثال الثاين    ����m¹��¸��¶��µl: ه تعـاىل    قوله عند توجيه الرفع والنصب مـن قول

مث إذا كان استقباله بالنظر إىل      ، إال إذا كان مستقبال     " حىت" ال ينتصب الفعل بعد      (( :] 214:البقرة[

،  ]91:طـه [ �m��u��t���s��r��q��p��o��n��ml: فالنصب واجب حنو    ، زمن التكلم   

اآلية ، فـإن    ����m�¸��¶��µ¹�l: حنو  ، وإن كان بالنسبة إىل ما قبلها خاصة فالوجهان         
  .ال بالنظر إىل زمن قص ذلك علينا ، قوهلم إمنا هو مستقبل بالنظر إىل الزلزال 

مث إن كانت حاليته بالنسبة إىل التكلم فالرفع        ، وكذلك ال يرتفع الفعل بعد حىت إال إذا كان حاال           
كانـت  وإن  ، إذا قلت ذلك وأنت يف حالة الـدخول         ) سرت حىت أدخلُها    : ( واجب كقولك   

                                                 

 .240 :ص  ستأيت ترمجته-)1(

 ). 4/50: (احملرر الوجيز-)2(
  .241 :ص سيأيت خترجيه-)3(
                  .78-75: شرح شذور الذهب-)4(
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�m��µ:  وجاز نصبه إذا مل تقدر احلكاية حنـو       ، حاليته ليست حقيقية بل كانت حمكية ؛ رفع         

��¶_¹��l������� قراءة نافع 
حىت حالتهم حينئذ أن الرسول والذين آمنـوا        :  بتقدير   )2( بالرفع )1(

  )3( )). معه يقولون كذا وكذا 
  . الشاذة توجيه القراءات: املطلب الثاين 

  :أيضا مثالني مها  واخترت منها

��m�����d��c��bnl : )5( يف قراءة حيي بن يعمر     )4(قول التربيزي ... �����((: قوله    :األولاملثال  

  : إن أصله أحسنوا ، فحذفت الواو اجتزاء عنها بالضمة ، كما قال  : )6(  بالرفع]154:األنعام[
  )8()) . )7(راإذا ما شـاُء ضروا من أرادوا      وال يألـوهم أحـد ضرا

�����m¡������~����}��|��{l:  قوله عنـد تفـسري قولـه تعـاىل            : الثاين املثال
 مجعـا  )10(على أا اسم ، وبالرفع وضم الكاف والـذال " ما" بدال من   )9(وقرئ باجلر  ]116:النحل[

)11( )) ...لكذوب صفة للفاعل 
  

  
  
  
  
  

                                                 

      .116 :ص  ستأيت ترمجته-)1(
  ).2/305( :احلجة للقراء السبعة-)2(
   .129: مغين اللبيب-)3(
  .175 :ص  ستأيت ترمجته-)4(
  .175 :ص  ستأيت ترمجته-)5(
 .234 :احملتسب-)6(
  .مل أقف على قائله-)7(
   .514 :مغين اللبيب-)8(
: انظر.وابن أيب إسحاق وعمرو ونعيم بن ميسرة-خبالف-وهي قراءة األعرج وابن يعمر واحلسن) الكذب(أي جبر -)9(

   ).2/12: (احملتسب
   ).2/12: (احملتسب: انظر.ة مسلمة بن حماربوهي قراء-)10(
   .586 :مغين اللبيب-)11(
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   . يراها خاطئةراء اليتمناقشة اآل أمهية تفسري ابن هشام يف  :لثالثااملبحث 
  .مناقشته لكبار املفسرين  :املطلب األول 

  .مناقشته البن جرير الطربي :  األول الفرع

�����������] 51:يونس[��mÄ��Ã��Â��Á��À��¿Ål : عند تفسري قوله تعاىل      نقل عنه قوال واحدا نقال صحيحا     
)1( قال الطربي(( :ه ، وهو ورد

، وهم وهذا  ، )2(انتهى .  تأيت للعطفوليس مث اليت، معناه أهناك :  
  )3()) . م املضمومة التاء باملفتوحتهااشتبه عليه ثُ

  .مناقشته للزخمشري :  الثاين الفرع

  :انتقده يف أقوال كثرية ، هذه أمثلة منها 
ملا نـزل   : فقال  ،  فرقا   )4(وزعم الزخمشري أن بني التعديتني    ...  (( :ابن هشام   قال   :املثال األول   

  ...)5(يف الثـاين  ) أنـزل   ( يف األول و  ) نـزل   ( لقرآن منجما والكتابان مجلة واحدة جيء بـ        ا

����mÉ����È��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��Â��ÁÊ�l:وبشكل علـى الزخمـشري قولـه تعـاىل          
¸����m��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹: فقد نزل يف مجلة واحدة وقوله تعاىل         ]32:لفرقان[

Ã��Â��Ál ]وذلك إشارة إىل قوله تعـاىل        ،]140:النساء :�m��Î�����Í��Ì��Ë��Ê��Él�

)6( )).  ، وهي آية واحدة ]68:األنعام[ اآلية
  

�m��Í��Ì��Ë��Ê��É: من قوله تعاىل    " أواري" قوله عند مناقشة انتصاب      :املثال الثاين   

Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Îl��]منصوبا يف جواب   " أواري"ليس  : قلت  ...  (( : ]31:املائدة
  " .أكونَ"وإمنا هو منصوب بالعطف على الفعل املنصوب وهو، تفهام االس

  )8( )). هو غالط يف ذلك : قلت  . )7(قد جعله الزخمشري منصوبا يف جواب االستفهام: فإن قلت 

                                                 

  .198 :ص  ستأيت ترمجته-)1(
   ).12/190(: تفسري الطربي-)2(
 .122: مغين اللبيب-)3(
   .بتشديد الزاي) نزل(باهلمزة،و) أنزل(أي -)4(
   ).1/526: (الكشاف-)5(
 .487:مغين اللبيب-)6(
    ).2/227( :الكشاف-)7(
    .327-326 :شرح شذور الذهب-)8(
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  .مناقشته لفخر الدين الرازي :  الثالث الفرع

   :انتقده يف قولني 

�m��o��w��v��u��t��s��r��q�����p : عند تفسري قـول اهللا تعـاىل         قوله :أحدمها  

y��xl]  يف تفسري هذه اآلية سهو ؛ فإنـه         �وحصل لإلمام فخر الدين    ((  :] 118:آل عمـران 

m��u ؟ وأجاب بأن حمط النهي هـو         ��mt��l على mv��u�lسأل ما احلكمة يف تقدمي      

vlال �mt��l ،2( )). وليست التالوة كما ذكر ،  )1(فلذلك قدم األهم(  

إا لالستفهام   : ��mL���K��J��Ilوقال مجاعة منهم اإلمام فخر الدين يف        ((  : قوله :والثاين  
 أي فبأي رمحة  ، التعجيب  

وأن خفض رمحة حينئذ ال يتجه ؛ ألـا ال          ، ويرده ثبوت األلف     ، )3(
مـا صـنعت    : ( ؛ إذ املبدل من اسم االستفهام جيب اقترانه مزة االستفهام حنو            " ما"تكون من   
إال ، النكرة الواقعة يف غري االستفهام والشرط ال تستغين عن الوصف           " ما"وألن  ) شرا ؟   أخريا أم   
)4()) ...على خالف فيهن ) إين مما أن أفعل : (  قوهلم وإال يف حنو،  التعجب ونعم وبئس يف بايب

  

  .مناقشته لكبار اللغويني : املطلب الثاين 

   .- مع مثال لكل واحد -يهم ، أذكر منهم ناقش ابن هشام أكثر اللغويني الذين اعتمد عل
  . لسعيد بن مسعدة األخفش مناقشته:  األول الفرع

�m��p��o��n قول األخفش وتبعه أبو البقاء يف        (( :ابن هشام   قال  : وهذا مثال على ذلك     

r��qs���l]ويدفعـه  )5(مبتدأ ، واجلملة بعده خربه: إن الالم لالبتداء ، والذين  :  ]18:النساء ، 

ال �������m ��d��c������ol :�� ، وذلك يقتضي أنه جمرور بالعطف علـى       " وال"أن الرسم   
)6( )) . مرفوع باالبتداء

  

  .أليب إسحاق الزجاج  مناقشته : الثاين الفرع
  : وهذا مثال على ذلك 

                                                 

   .)8/616(: تفسري الفخر الرازي-)1(
   .366 :مغين اللبيب-)2(
   . )9/64( :تفسري الفخر الرازي-)3(
   .290 :مغين اللبيب-)4(
   .340 :التبيان يف إعراب القرآن-)5(
   .555 :اللبيبمغين -)6(
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  مثل قوله]16:األعراف[ �ms��r���q��plوقياس الزجاج أن يقول يف (( : قال ابن هشام    

: ، كقوهلم ) على ( والصواب يف املوضعني أما على تقدير     ،   m¦��¥��¤��£lيف  
 )     والبطن ضرب زيدا الظهر (      نا معىن   " ألقعدن ، واقعدوا  : "فيمن نصبهما ، أو أنضم )  ، أللزمن

  )1(  ))) .والزموا 
  .مناقشته البن الشجري : الفرع الثالث 

���mF��E��D��C��B��AG�������K��J��I��H:ابن هشام عند تفسري قولـه تعـاىل         قال  

LM���Q��P�������O��N��l ]وقالت ، وقالت اليهود كونوا هودا     : إذ املعىن   ... (( :] 135:البقرة
: ، وتعسف ابن الشجري فقـال       " قالوا"لتفصيل اإلمجال يف    " أو"النصارى كونوا نصارى ؛ فـ      

 كونـوا   -يعين اليهود –وقال بعضهم   ، ره  وتقدي، إا حذف منها مضاف وواو ومجلتان فعليتان        
، مقام ذلك كله    " أو نصارى "فأقام  : قال  .  كونوا نصارى    -يعين النصارى –هودا وقال بعضهم    

  )3( )) . )2(وذلك دليل على شرف هذا احلرف ، انتهى

  . أليب البقاء العكربي مناقشته : الرابعالفرع 

  :وهذا مثال على ذلك 
 امـصدرية صـلته   " ما: "ية أوهام متعددة ؛ فإنه قال       البقاء يف هذه اآل   وأليب   (( :قال ابن هشام    

فتضمنت مقالته الفصل    ، )4(ولو قيل بامسيتها  ،  وال عائد على ما      ،ويكذبون خرب كان    ، يكذبون  
وكونه ، ون يكذبون يف موضع نصب ؛ ألنه قدره خرب كان   وك، "كان"ـ  بني ما احلرفية وصلتها ب    

)5( )) . واستغناء املوصول االمسي عن عائد،  صلة ما ألنه قدرهال موضع له ؛ 
  

  
  
  
  

                                                 

   .536 :مغين اللبيب-)1(
  .)80-3/79( :ريأمايل ابن الشج-)2(
  .71 :مغين اللبيب-)3(
   .27: التبيان يف إعراب القرآن-)4(
 .295: مغين اللبيب-)5(
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  .حنويا ولغويا  أمهية تفسري ابن هشام يف إزالة الغموض  :الثالثاملبحث 

يظهر أنه التفسري الصحيح     - قبل أن يعمل آلته اللغوية والنحوية        –قد يتبادر للناظر يف اآلية معىن       
ابن هشام من العلماء الذين اهتموا ـذا األمـر ،           يتبني خالف ذلك ، و     اإلعمالهلا ، لكن بعد     

  :واملطلبان اآلتيان يوضحان ذلك 
  .أمهية تفسري ابن هشام يف إزالة الغموض حنويا : املطلب األول 

  :وهذان مثاالن على ذلك 

 m ��z��y��x��w�����vl:  يف قوله تعاىل     ((: ابن هشام   قال   :املثال األول   
أم مىت ظنهم ظان قـد      : ويفسده  ، اورته له   " أغنياء"بـ  " من" تعلق   فإن املتبادر  ]273:البقرة[

فال يكون جاهال حباهلم ، وإمنا هي متعلقة بــ          ، استغنوا من تعففهم ، علم أم فقراء من املال          
  )1()). وهي للتعليل ، " حيسب"

� : ]282:البقرة[��������m~���}��|���{��z��y��x���w���vlابن هشام يف  قال   :الثاين   املثال
، وهو فاسد ؛ القتضائه استمرار الكتابة إىل أجل الدين          ، " تكتبوه"بـ  " إىل"فإن املتبادر تعلق    ��������((

  )2( )).  مستقرا يف الذمة إىل أجله أي، وإمنا هو حال 

 :] 144:آل عمران [�mk��j��i��h��g��f����e����d��cl��lيفابن هشام   قال    :الثالث املثال
وليست صفته عليه الصالة والسالم منحصرة يف الرسالة        ، للحصر قطعا   " إال"و، للنفي  " ما " فإن ((
، فجاء احلصر باعتبـار ذلـك       ، ولكن ملا استعظموا موته جعلوا كـأم أثبتوا له البقاء الدائم           . 

  )3( )). ويسمى قصر إفراد 

  .أمهية تفسري ابن هشام يف إزالة الغموض لغويا : املطلب الثاين 

  :وهذان مثاالن على ذلك 

  أي لـن     ]87 :األنبيـاء [�m ���g��f��e��d��cl :ومثلـه    ���((: قال ابن هشام     :املثال األول   
)4()) .نؤاخذه ، فعرب عن املؤاخذة بشرطها وهو القدرة عليها  

  

                                                 

  495: مغين اللبيب-)1(
   .493: نفسهاملصدر -)2(
  .46 :املصدر نفسه-)3(
    .647 :نفسهاملصدر -)4(
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¨��©����m��¯��®��¬��«��ª:  عند تفسري قوله تعـاىل       ابن هشام قال    :ثايناملثال ال 

��²��±��°¸��¶��µ��´��³���l] اآلية يف غري قـراءة الكـسائي         ((:  ]112:املائدة :
 بالرفع" ربك"بالغيبة و " يستطيع"

هل يفعل ربك ؛ فعرب عن الفعل باالستطاعة ألـا          : معناه   ، )1(
)2()) . شرطه أي هل يرتل علينا ربك مائدة إن دعوته ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

   .)3/273( :احلجة للقراء السبعة-)1(
    .647 :مغين اللبيب-)2(
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  .ن هشام يف إيراده لبعض علوم القرآن أمهية تفسري اب: املبحث اخلامس 

 اعتماد ابن هشام يف تفسريه بشكل كبري على اللغة والنحو إال أنه مل يهمـل هـذا    على الرغم من  
  :ذلك اجلانب ، واعتمد على بعض ما جاء يف علوم القرآن ، واملطالب اآلتية توضح 

  . أسباب الرتول: املطلب األول 

  : يف ثالثة مواضع فقط هي اعتمد ابن هشام على سبب الرتول
، حتمل كون من موصولة أو موصوفة       أعجبين من جاءك ، ا    :  إذا قلت    (( :قوله   :املوضع األول   

مـا   ألا تتناول قو   ؛املوصولة   )1(وضعف أبو البقاء  ������]8:البقرة[�������������m_��^������]��\lوقد جوزا يف  
  )4( )).  وأصحابه )3( بأا نزلت يف عبد اهللا بن أيب وأجيب .)2(بأعيام ، واملعىن على  اإلام

�m���z��y��x��w����v��u������t��s��r��q: قوله عند تفسري قولـه تعـاىل         :املوضع الثاين 
}��|��{~�l��]ـا  : مبعىن الواو ، ويؤيده قول املفسرين       " أو: "وقيل   ... (( : ]236:البقرةإ

  )5()). سيس وقبل الفرض نزلت يف رجل أنصاري طلق امرأته قبل امل

من عدا أهل مكة كانوا يقفون بعرفات ؛ ألا موقـف األنبيـاء             ... �� (( : قوله :ثالث  املوضع ال 
حنن خدام احلرم فـال نتجـاوزه إىل         : ويقولون  ، وكان املكيون يقفون مبزدلفة     ، عليهم   السالم     

فأمر اهللا تعاىل املكيني بالوقوف بعرفة      ،  يف مزدلفة    مفإذا أفاض الواقفون بعرفة اجتمعوا معه     ، احلل  

  )6()) . أي عرفات  ]199:البقرة[���m`���e���d��c��b��al:بقوله 
  . القراءات القرآنية  :ثايناملطلب ال

اعتمد ابن هشام كثريا على القراءات القرآنية ، سواء كانت صحيحة أو شاذة ، واألمثلـة الـيت                  
الكتب اليت تعىن بالقراءات وتوجيهها من الفصل السابق ،         مصادر ابن هشام من     أوردا يف مبحث    

    . ومبحث أمهية تفسري ابن هشام يف توجيه القراءات من هذا الفصل تغين عن ذكرها هنا 
  

                                                 

   .98 :ص  يت ترمجتهستأ-)1(
   .527: التبيان يف إعراب القرآن-)2(
 .98 :ص  ستأيت ترمجته-)3(
   .24: مغين اللبيب-)4(
  .72 :مغين اللبيب-)5(
  .77 :شرح قصيدة بانت سعاد-)6(
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 الفصل الثالث
 

  .از ـجـامل :ثالث املطلب ال
  :أشار ابن هشام إىل ااز يف أكثر من تسعة مواضع من تفسريه ، وهذه أمثلة على ذلك 

جل وجعل ذلك مسحا للر   ،  أن املراد هنا املسح على اخلفني        :والثاين  ... �� (( : قوله   :املثال األول   
  )1( )) .والسنة بينت ذلك ، جل وإمنا حقيقته أنه مسح للخف الذي على الر، جمازا 

فجعلنا زرعها يف استئصاله كـالزرع      : ويف اآلية إجياز وجماز ، وتقديرمها       �� (( :قوله   :املثال الثاين   
وموصوف اسم املفعول ،    " كأنَّ"احملصود فكأن زرعها مل يلبث باألمس ، فحذف مضافان واسم           

ويقـال لـه    " جـريح "وأقيم فعيل مقام مفعول ألنه أبلغ منه ، وهلذا ال يقال ملن جرح يف أمنلته                
  )2( ))". جمروح"

هو : وقيل  �� ((:  ]2:جراحل[�m��L��K���J��Il: قوله عند تفسري قوله تعاىل       :املثال الثالث   

  )3( )) . ]99:الكهف�m���]��\��[��l] : مثلعلى حكاية حال ماضية جمازا 

عبـد  وببيان أمهية تفسري ابن هشام أكون قد وصلت إىل اية القسم النظري الذي تبني يل منه أن            
 يف الفترة املمتـدة    الذي عاش    - رمحه اهللا    – األنصاري النحوي    بن هشام اهللا أبا حممد بن يوسف      

يف البيئة املصرية أثناء حكم املماليك الذين متيـزت دولتـهم           ) هـ761(و) هـ708 (بني سنة 
باألمن واالستقرار وازدهار العلم ، مما أثر تأثريا إجيابيا يف شخصيته فأصبح ذلك النحوي اتهـد                

 الـذي    ، يف كتبه ، هذا التفسري محل مسات التفاسري املشهورة        له تفسري مبثوث    واملفسر البارع ،    
حوى كل أنواع التفاسري ، من تفسري للقرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعني والنحـو               

وضمنه مناقشات علمية رد ا ما      واللغة ، واعتمد فيه على كبار املفسرين واللغويني والنحويني ،           
 ارتقى به األمر    امم...  اآليات   عن الغموضعلق بالتفسري من أخطاء ، ووجه فيه القراءات ، وأزال           

  . ألن يصري تفسريا مهما يستفاد منه 
    :ويف ما يلي القسم التطبيقي ، وهو لب الرسالة 

                                                 

  .640 :مغين اللبيب-)1(
   .137 :شرح شذور الذهب-)2(
 .298: مغين اللبيب-)3(



  

  

  

  

  

  .قسم التفسري :  الثاين القسم

  
  :ويتضمن           

من  –رمحه اهللا تعاىل  –مجع ما أثر عن ابن هشام        

  تفسري

  ر يف وـترتيب السمـرتبة وفق الكرمي  آليات القرآن     

  . املصحف الشريف
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�	���و���א�� 

�m���E��D��C��B�������Al  

:   ومعناهـا  ، ، وهي من حروف املعاين الـيت ختفـض           زائدة" بسم"الباء يف    (( :  ابن هشام  قال
؟ وليس قبلها كالم تلصقه مبا بعدها       " بسم اهللا " مبا ألصقت الباء يف قوله        :اإللصاق ، فإن قيل لك    

كتبت بـالقلم ؛ أي ألـصقت       :   كما تقول  ، اهللابدأت بسم    : قبلها فعل مضمر كأنه قال    :  قيل
ألن اشتقاقه ؛ )  مسو (وأصل اسم  . وإضماره لكثرة االستعمال كتايب بالقلم ، وجاز حذف الفعل

، ، فنقلوا الضمة إىل امليم قبلـها         ، فاستثقلت العرب الضمة  وحذفوها         يسمو أي ارتفع   : من مسا 
فلم تقدر  ،   "اهللا" فسكنت السني يف أول       ، له وهو السني  ونقلوا اجلزم الذي كان يف امليم إىل ما قب        

 خاصـة لكثـرة     "بسم اهللا "مث سقطت ألف الوصل يف      ،  فاجتلبوا ألف الوصل    ،  أن يبدأ بساكن    
ـ      ، مثل الرمح  فإذا جئت بعد اسم بغري اهللا       ، االستعمال     اء اهللا عـز    ـن الرحيم أو غريمها من أمس

ل ـألن األص ؛  باأللف   ]1:العلق[�������m�m��l��kl:  تعاىل  حنو قوله   ، مل جيز إسقاط األلف     ، وجل
   .)1( )هم يف كل سورة سبسم الذي  ( :قال الشاعر   ، من سمم ِس) : اسم (يف 
فجعلت األلف والـالم    ،   ) إاله (واألصل يف اهللا    ، أضفت االسم إىل اهللا      ،خفض باإلضافة   : اهللا  

   . اهلاء لكثرة االستعمال ليت قبلوسقطت األلف ا، بدال من اهلمزة 
وال ميتلـئ مـن    ، وهو فعالن مبعىن مآلن من الرمحة  ، وهو مشتق من الرمحة     ،  نعت هللا    : الرمحن

 وال جيمع   "نرمحال" وال يثىن . ؛ ألنه عز وجل يرحم من يعصيه ويرزق من يكفر به             الرمحة إال اهللا  
   . وال يتسمى به أحد

وهي من اهللا تعاىل إحسان إىل من رمحـه اهللا          ، من الرمحة   ق  ـوهو أيضا مشت  ، نعت هللا   :  الرحيم
ومعىن ،  اهللا عز وجل بذلك      وال جيوز أن يوصف   ، والرمحة من اخللق الرقة يف القلب       ،  ل عمله ِبوقَ
  فـضل بعـد    وت، التوكيد ؛ يريد أن يكون منه عز وجل إحسان بعد إحـسان             : ن الرحيم   الرمح
    )2()) . وإنعام بعد إنعام، تفضل 
     أو)  مِس  ( :على لغة من قال،  ضمها كسر السني أو)  بسم  (إن أصل:   قول بعضهم(( : قالو
) سم ـسر إىل ض أو لئال خيرجوا من ك؛واىل ثالث كسرات ـ لئال يت ؛مث سكنت السني، )  م ،  

                                                 

 .وغريهاهللا علي الكبري  حتقيق عبد.ابن منظور:لسان العرب:انظر.بيت من الرجز نسبه ابن منظور أليب زيد األنصاري-)1(
 .)3/2109( )مسا:(مادة):دت(دار املعارف،،)دط(

 .84-83:  البن هشامشرح مجل الزجاجي-)2(
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 مـز  "امسـا "وهم الذين يبتدئون  ، إن السكون أصل وهي لغة األكثرين        : واألوىل قول اجلماعة   

  )1()). الوصل 
 امليم والم   : فالتقى ساكنان ،   من البسملة إنه وصل بنية الوقف        "الرحيم"ل بعضهم يف    و ق (( : وقال
ونظري هذا قول مجاعـة منـهم        ،)2(ن جوز ذلك ابن عطية    ومم،  فكسرت امليم اللتقائهما     احلمد  
صل بنيـة   وإنه و ،  فتحة   )  أكرب اهللا ،  أكرب اهللا ( من قول املؤذن     ) أكرب (ن حركة راء    إ:  )3(املربد
كمـا  ،  وإمنا مل يكسروا حفظا لتفخيم الالم       ، هي حركة الساكنني    :   فقيل  ، مث اختلفوا ، الوقف  
وكل هذا خـروج عـن      ، وقيل هي حركة اهلمزة نقلت      ،  ]2-1:آل عمران [ �mC��B��A...��lيف

وليس هلمزة  ، راء ضمة إعرابية    وأن حركة ال  ،  والصواب أن كسرة امليم إعرابية       .الظاهر لغري داع    
  )4(  )).  ندور  يفالوصل ثبوت يف الدرج فتنقل حركتها إال

أو أبدأ باسم ، ل البصريني وهو قو، فامسية  ، ابتدائي باسم اهللا    :  فإن قدر ، مجلة البسملة    (( :وقال  
 )5(كر الزخمشري ومل يذ ،  وهو املشهور يف التفاسري واألعاريب        ، وهو قول الكوفيني  ،  ففعلية   اهللا  
 باسم، فيقدر باسم اهللا أقرأ ، ه إال أنه يقدر الفعل مؤخرا ومناسبا ملا جعلت البسملة مبتدأ ل          ، غريه  

ح ـ صحي ﴾ ... بامسك ريب وضعت جنيب      ﴿ :حديث  ـلده ا ـويؤي، باسم اهللا أرحتل    ، اهللا أحل   
  )7( )).  )6(البخاري

                                                 

   .515 :مغين اللبيب-)1(
،كان فقيها )هـ480(هو عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن،أبو حممد،الغرناطي القاضي،املعروف بابن عطية،ولد سنة -)2(

،حنويا لغويا أديبا،ضابطا سنيا فاضال،وكان يتوقد ذكاء،له احملرر الوجيز يف جليال عارفا باألحكام واحلديث والتفسري
: حتق.األدنروي:طبقات املفسرين:انظر ترمجته).هـ546(،وقيل )هـ542(، وقيل )هـ541(تويف سنة .التفسري

  ).2/73: (بغية الوعاة. 177-175: م1997-هـ1417،مكتبة العلوم واحلكم، 1:ط.سليمان اخلزي
وكان فصيحا بليغا ،مد بن يزيد ين عبد األكرب،أبو العباس،املربد،األزدي البصري،إمام العربية ببغداد يف زمانهحمهو -)3(

 تويف.معاين القرآن،الكامل،املقتضب:من مصنفاته).هـ210( مفوها،ثقة أخباريا،عالمة،صاحب نوادر وظرافة،ولد سنة
 ).271-1/269 (:بغية الوعاة: ترمجتهانظر ).هـ285(سنة 

 .516 :مغين اللبيب-)4(
،وكان معتزليا قويا يف مذهبه،جماهرا ،الزخمشري،كان متفننا يف كل علمحممود بن عمر بن حممد،أبو القاسم،جار اهللاهو -)5(

 تويف سنة.م أساس البالغة،واملفصل يف النحو،وغري ذلكالكشاف،ومعج:،من تصانيفه)هـ497( ولد سنة.به حنفيا
 .)2/279/280(: بغية الوعاة .173-172: ات املفسرين لألدنرويطبق: ترمجته انظر.)هـ538(

باب ما يقول عند النوم  ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار،. 1577 :)6320(كتاب الدعوات برقم -)6(
  .)2/1248( ):2714:(وأخذ املضجع برقم

 .360: مغين اللبيب-)7(
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 ألن قريشا كانـت     ؛ن الزخمشري قدره مؤخرا عنها      فإ، متعلق باء البسملة الشريفة     ...  ((:  وقال 

عبودا هلم تفخيما   فيؤخرون أفعاهلم عن ذكر ما اختذوه م      ، باسم الالت والعزى نفعل كذا      :  تقول
مث ، فإنه احلقيـق بـذلك      ، فوجب على املوحد أن يعتقد ذلك يف اسم اهللا تعاىل           ،  لشأنه بالتقدمي 
ـ  فكان تقـدمي   ، وأجاب بأا أول سورة أنزلت      ،   ]1 :العلق[ ���m����o��n��m��l��klاعترض ب

،  )3(الثـاين  �m�klبــ    بتقديرها متعلقة    )2(وأجاب عنه السكاكي   ، )1(األمر بالقراءة فيها أهم   
 ؛وهذا سهو منه    . بني املؤكد وتأكيده مبعمول املؤكد       باستلزامه الفصل بعض العصريني   عترضه  او

    )4(  ))... بقراءة مقيدة : وثانيا  ، اد القراءةبإجي:  بل أمر أوال، إذ ال توكيد هنا 

m�Q��P����O��N���l� �

ده هو مالك عبي   (:  اسم الفاعل هنا إما املاضي كقولك      ب أريد:   الزخمشري  قال (( : ابن هشام قال  
وهلذا قرأ أبـو     ]44:األعراف[ �m�C��B��Alعلى حد   ،   أي ملك األمور يوم الدين     ) أمس
  ة ـفإنه مبرتل ) هو مالك العبيد (:   الزمان املستمر كقولكوإما )6(lيِن الدموي كلَم�m: )5( حنيفة
       )8()) . )7(ملخصا اهـ . ) موىل العبيد (:  قولك

  ـــــــــــــــــــــــــ

                                                 

   .)1/102: (الكشاف-)1(
،كان عالمة يف )هـ555(بن أيب بكر بن حممد،أبو يعقوب السكاكي سراج الدين اخلوارزمي،ولد سنة  هو يوسف-)2(

تويف سنة .فنون شىت خصوصا املعاين والبيان،وله كتاب مفتاح العلوم؛فيه اثنا عشر علما من علوم العربية،وكان حنفيا
 .)7/215: (شذرات الذهب ).2/364: (بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ626(

   .442: مفتاح العلوم-)3(
   .570: مغين اللبيب-)4(
رأى أنسا،وروى عن عطاء )ـه80(  النعمان بن ثابت الكويف،فقيه العراق،وأحد األئمة األربعة،ولد سنةأبو حنيفة-)5(

 مناقب األئمة .)1/164 (:العرب: ترمجتهأنظر).هـ150(تويف يف رجب سنة .وتفقه على محاد بن أيب سليمان.وطبقته
   .78-58 ):دت(،دار املؤيد،)دط.(سليمان مسلم احلرش:حتق.أمحد املقدسي:األربعة

ءات االقر:انظر.� لعلي بن أيب طالب  حممود أمحد الصغري الدكتور هذه القراءةونسب.)1/134: (تفسري البحر احمليط-)6(
 .77:م1999-هـ1419بريوت،،دار الفكر املعاصر،دار الفكر،دمشق،1:ط. الصغريحممود:لشاذة وتوجيهها النحويا

 ة اهلالل،،دار مكتب1:ط.ابن خالويه:إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي:انظر.ونسبها ابن خالويه ألنس بن مالك
   .23:م1985،بريوت

   .)1/116(: الكشاف-)7(
   .477: مغين اللبيب-)8(
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���و���א	���� �

�m��B��Al  

وز دوا يف موضع    إنه جي : ربني واملفسرين يف فواتح السور    عول كثري من امل   ق  ...((  :ابن هشام قال   
، لبصريني باسم اهللا سبحانه وتعاىل وهذا مردود بأن ذلك خمتص عند ا     .جر بإسقاط حرف القسم     

:  وال يصح أن يقـال    ، س وهود وحنوهن    البقرة وآل عمران ويون   وبأنه ال أجوبة للقسم يف سورة       
 وحذفت الـالم   ،وابايف آل عمران ج �m��G������F����E�����D��Cl و، يف البقرة   m���D��Cl قدر

  :من اجلملة االمسية كحذفها يف قوله 
  )1(املقدر كائن: ورب السماوات العال وبروجها      واألرض وما فيها 

ألن  ؛ )3( ﴾واهللا الذي ال إله غريه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة              ﴿ : )2(وقول ابن مسعود  
  )4( )). ذلك ـ على قلته ـ خمصوص باستطالة القسم 

�mF���E��D��CGH��IL��K���J����l  

  واالستغراق يف اآلية  ، أي أن هذا الكتاب هو كل الكتب (( :��m��D��Cl يف ابن هشامقال  
      )5( )) .خلصائص اجلنس 

�mU��T��S��R���Q��P��O��N��M��l  

 أو   أعـين  رأو بإضما ،  جيوز يف املوصول أن يكون تابعا        ... ��������mN��M�l((  :ابن هشام   قال  
   )6(  ))...أمدح 

                                                 

 .مل أقف على قائله-)1(
مة،أبو عبد الرمحن اهلذيل املكي البدري،كان من السابقني األولني،وأحد القراء عبد اهللا بن مسعود اإلمام احلرب،فقيه األ-)2(

االستيعاب يف معرفة : أنظر ترمجته.عن نيف وستني سنة)هـ32(األربعة، هاجر اهلجرتني،وصلى إىل القبلتني،تويف سنة 
سري أعالم  .411-407: م2002-هـ1423،دار األعالم،عمان،1:ط.عادل مرشد:حتق.ابن عبد الرب:األصحاب
  ). 1/461: (النبالء

: باب.ومسلم يف كتاب احلج. 421): 1747:(رمي اجلمار من بطن الوادي برقم:باب.رواه البخاري يف كتاب احلج-)3(
  ).1/588): (1296( :برقم،رمي مجرة العقبة من بطن الوادي،وتكون مكة عن يساره،ويكرب مع كل حصاة

   .551-550 :مغين اللبيب-)4(
 .182-181: رح شذور الذهبش-)5(
 .528: مغين اللبيب-)6(
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�m���g��f��e��d�����c��b��a��`��_�� �̂�����]��\l  

وقد ، حتمل كون من موصولة أو موصوفة        ا ) أعجبين من جاءك   (:  إذا قلت    ((: ابن هشام   قال  
  بأعيـام ،   مـا  ألا تتناول قو   ؛املوصولة   )1(وضعف أبو البقاء  �����������������m_��^������]��\lجوزا يف 
  )4( )).  وأصحابه )3( وأجيب بأا نزلت يف عبد اهللا بن أيب .)2( اإلام واملعىن على
�mx��w��v��u��t��sy��`��_���������~��}��|��{��z���l  

������m��z:  بقوله تعاىل  )6(حويون تقدير األخفش  أفسد الن :  )5( الشجري  وقال ابن  (( :ابن هشام   قال  

_���������~��}��|��{l إن كان الضمري احملذوف للنيب عليه السالم أو للقرآن صح          :  فقالوا
 ألم إذا كذبوا التكذيب بـالقرآن أو  ؛أو للتكذيب فسد املعىن    ،  وخلت الصلة عن عائد       ، املعىن

بل ، ألن كذبوا ليس واقعا على التكذيب       ؛  وهذا سهو منه ومنهم     .  )7(هـا،  نيالنيب كانوا مؤمن  
أي مبا كانوا يكـذبون     ، واملفعول به حمذوف أيضا     ، ال مفعول به    ، مؤكد به ألنه مفعول مطلق      
ية أوهام  وأليب البقاء يف هذه اآل    ،  ]28 :النبأ[ �����m¾��½��¼lونظريه، النيب أو القرآن تكذيبا     

ولو ،  وال عائد على ما      ،ويكذبون خرب كان    ،  يكذبون   امصدرية صلته " ما: " فإنه قال    ؛متعددة  
ون يكـذبون يف    وك، "كان "ـ فتضمنت مقالته الفصل بني ما احلرفية وصلتها ب         ،)8(قيل بامسيتها 

                                                 

 ،ةحاز قصب السبق يف العربي،النحوي احلنبلي،العكربي البغدادي الضرير،حمب الدين،عبد اهللا بن احلسني،أبو البقاءهو -)1(
اب وإعر،إعراب القرآن:له من التصانيف).هـ538( ولد سنة،و ار إال يف العلمكان ال متضي عليه ساعة من ليل أ

   .)39-2/38(:بغية الوعاة: ترمجتهأنظر).هـ616(تويف سنة .وغري ذلك، والتفسري،احلديث
   .527: التبيان يف إعراب القرآن-)2(
���¡��¢��£��m: وألبسه قميصه إكراما له،وفيه نزلت�صلى عليه النيب .رأس املنافقني، بن سلولعبد اهللا بن أيبهو -)3(

¦��¥��¤l]1/10: (العرب :أنظر ترمجته).هـ9(مات سنة ].84 :التوبة(. 
   .527: مغين اللبيب-)4(
هو هبة اهللا بن علي بن حممد،أبو السعادات،املعروف بابن الشجري،كان أوحد زمانه،وفرد أيامه يف علم العربية ومعرفة -)5(

ح اللمع البن األمايل،وشر:له.ببغداد)هـ450(اللغة وأشعار العرب وأيامها وأحواهلا،متضلع من األدب،ولد سنة
   . )2/324 (:بغية الوعاة :انظر ترمجته).هـ542(تويف سنة .جين،وشرح التصريف،وغري ذلك

معاين :له كتب عديدة منهاهو سعيد بن مسعدة،أبو احلسن،األخفش األوسط،قرأ النحو على سيبويه،وكان معتزليا،-)6(
   .)591-1/590: ( الوعاةبغية:انظر ترمجته).هـ215(سنة  تويف.واملقاييس يف النحوالقرآن،

   .)2/559: (أمايل ابن الشجري-)7(
   .27: التبيان يف إعراب القرآن-)8(
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واستغناء املوصول  ، ألنه قدره صلة ما     ؛  وكونه ال موضع له     ،  خرب كان  هموضع نصب ؛ ألنه قدر     

  )1( )).  االمسي عن عائد
�mB�AC��O��N��M��L��K��J��I�H�G�F�ED���

QPRl� �

  )2( )).   أذهبه أي����mL��K��J�l (( :ابن هشام قال 
  )3( )). أي أذهب اهللا نورهم ،  الباء للتعدية (( : وقال
  )5( )).  وهي مبعىن القراءة املشهورة )l)4 مهورنُ  اَهللابهذْأm�َ   وقرئ(( : وقال

�mi��h�����g������f��e��d��c��b��a��`��_�����^��]��\�����[��Zj��
��n��m��l��kl  

� : يف تفسري له على سوريت البقرة وآل عمران يف قوله تعـاىل              )6(عصري وزعم   ((: ابن هشام   قال  
mi��h�����g������f��e��d��c��bl�   املـوت "أو بـ   " حذر"متعلقة  بـ    " من" أن "

لـى  ويف الثاين أيضا تقدمي املضاف إليه على املضاف ، وحاملـه ع ، وفيهما تقدمي معمول املصدر  
 إذ  تعدد املفعول له من غري عطف ؛       موضع املفعول له لزم      وهو يف " جيعلون"ذلك أنه لو علقه  بـ       

والثاين تعليل لـه    ، وقد أجيب بأن األول تعليل للجعل مطلقا        ، مفعوال له    �����mi��h�lكان
  )7( )). واملفعول متعدد يف املعىن وإن احتد يف اللفظ ، واملطلق واملقيد غريان ، مقيدا باألول 

                                                 

 .295: مغين اللبيب-)1(
  .)3/33(: أوضح املسالك-)2(
   .579: مغين اللبيب-)3(
   ).1/193: (الكشاف:انظر.وهي قراءة اليماين-)4(
   .105: مغين اللبيب-)5(
بد اهللا بن عبد الرمحن،اء الدين،املعروف بابن عقيل،القرشي اهلامشي العقيلي،حنوي الديار املصرية، وهو ع:هو ابن عقيل-)6(

). هـ769(تويف سنة .،وغريمها]تفسري مل يكمله[شرح ألفية ابن مالك،والتعليق الوجيز :،صنف)هـ698(ولد عام 
 ).4/96:(األعالم. )2/47(: بغية الوعاة:انظر

   .505: مغين اللبيب-)7(
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احد وزمنه وزمن اجلعل و، نصوب ذكر علة جلعل األصابع يف اآلذان فاحلذر مصدر م   ... (( : وقال 

  )1( )) .وهم الكافرون ، وفاعلهما أيضا واحد 
�mr�����q��p��os|��{��z��y��x��w��v��u��t��}��a��`��_����~���

c��bd��h��g��f��e����k��j��i���l  

   واملخفـوض ال يـسمى      ، أي كل وقت إضـاءة    ،  الزمان املقدر هنا خمفوض      (( :ابن هشام   قال  
  )2( )) .ظرفا 
�mÓ��Ò��Ñ��Ð���Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÔ���×��Ö��Õ��l  

  )3( )) .  أي فاتقوا العناد املوجب للنارm���Ï���Î�l (( :ابن هشام قال 
�mL��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��AM��O��N��

S���R��Q��PTZ��Y��X��W��V��U��[�̂�]��\��_c��b��a�� �̀��d��
���h��g��f��el  

أي ��������������m�G��F��E��D��C��B��AHl:قال اهللا تعاىل   ... ((: ابن هشام   قال  
  )4( )). بأن هلم جنات 

،  لشاكليس املعتمد بالعطف األمر حىت يطلب له م       :   آية البقرة فقال الزخمشري    أما ... (( : وقال
 ، زيد يعاقب بالقيد   (: كقولك  ، فرين  لكامنني على مجلة عذاب ا    بل املراد عطف مجلة ثواب املؤ     

   ن كالمـه يف اجلـواب األول أن        وأمت م .  )5("اتقوا"وجوز عطفه على    ،  )  وبشر فالنا باإلطالق  
  .  طف جبملة الثواب كما ذكراملعتمد يف الع:  يقال

نوا وعملوا  والذين آم :  وكأنه قيل ،  املعىن احلاصل منه     والكالم منظور فيه إىل   :  ويزاد عليه فيقال  
ال يصح أن يكـون      ألنه   ؛ففيه نظر   ، وأما اجلواب الثاين    ، الصاحلات هلم جنات فبشرهم بذلك      

 وجيـاب   ،س األمر بالتبشري مشروطا بعجز الكافرين عن اإلتيان مبثل القرآن            إذ لي  ؛جوابا للشرط   

                                                 

   .305: شرح قطر الندى-)1(
   .294: مغين اللبيب-)2(
   .647 :املصدر نفسه-)3(
 .341 :شرح شذور الذهب-)4(
   .)1/228 (:الكشاف-)5(
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ذا فبشر  ومعىن ه ، نات  فإن مل يفعلوا فبشر غريهم باجل     : ل  وكأنه قي ، منني  بأنه قد علم أم غري املؤ      

  )1( )). حظ هلم من اجلنة هؤالء املعاندين بأنه ال

mt���s��r��q��p��o��n��m��l��k��j��u��z��y��x��w��v��
}���|��{~g��f���e��d��c��b��a��`��_��h��k��j��i��

n��m��lo��u��t��s��r��q��p���l  
ويؤيده  .اهـ  .)3(د عند مجيع البصريني    زائد للتوكي  حرف" ما: " )2( قال الزجاج  ((: ابن هشام   قال  

 ، اسم نكرة صفة ملثال أو بدال منـه  "ما: "وقيل،  بدل "بعوضة" و .سقوطها يف قراءة ابن مسعود      
ـ   ،  )5(  برفع بعوضة  )4( ة، وقرأ رؤب  "ما"عطف بيان على    "  بعوضة"و "  مـا "ى أن   واألكثـرون عل

طول وفيني على حذف العائد مع عدم   وذلك عند البصريني والك   . بعوضة  أي الذي هو    ، موصولة  
اسـتفهامية  " مـا "واختار الزخمشري كون ، لكوفيني قياس عند ا   وهو شاذ عند البصريني   ، الصلة  
  )6( )).  أي شيء البعوضة فما فوقها يف احلقارة : واملعىن، خربها " بعوضة "مبتدأ ، و

�m³��²��±��°��¯��®´»��º��¹��¸��¶��µ����
¼�����½l� �

  )7( )).  خمرج التعجب أخرجه إن اآلية ؛ ف����m°��¯��®l: حنو  (( :ام ابن هشقال  

�mÌ��Ë��Ê��É��������È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾Í�����Î��
��Ò��Ñ��Ð��Ïl  

                                                 

   .453: مغين اللبيب-)1(
هو إبراهيم بن حممد بن السري بن سهم،أبو إسحاق،الزجاج النحوي،كان من أهل العلم باألدب والدين املتني،حسن -)2(

). هـ311(تويف سنة .معاين القرآن،شرح أبيات سيبويه،األمايل،وغريها:،له)هـ241(عتقاد،مجيل املذهب، ولد سنةاال
 ).1/40: (األعالم ).412-1/411: (بغية الوعاة. )1/49:(وفيات األعيان:انظر ترمجته

   .)104-1/103: ( للزجاجمعاين القرآن وإعرابه-)3(
 بن رؤبة،أبو اجلحاف،التميمي السعدي،راجز،من الفصحاء املشهورين،من خمضرمي هو رؤبة بن عبد اهللا العجاج-)4(

 .  )3/34: (األعالم:انظر ترمجته).هـ145(الدولتني األموية والعباسية،إمام يف اللغة،له ديوان،تويف سنة 
   .)1/111: (احملرر الوجيز:انظر.وكذا قرأ الضحاك وإبراهيم بن أيب عبلة،)1/64: (احملتسب-)5(
   .303-302: مغين اللبيب-)6(
   .203: املصدر نفسه-)7(
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 ��mÊlيفالضمري  :  mÌ��Ë��ÊÍ��lيف تفسري    قال الزخمشري ((  :ابن هشام   قال  
راجع إىل السماء ، والسماء     :  وقيل   ، رجال    ربه  :ضمري مبهم ، وسبع مسوات تفسريه ، كقوهلم       

تؤول على أن مراده أن     و.  )1(هـا .  والوجه العريب هو األول    ، ةيف معىن اجلنس ، وقيل مجع مساء      
�)2( )).   يأباه) ربه رجال ( بـ ه، وظاهر تشبيه بدل" سبع مساوات" �

me��d��c��b��a��`m��l��k��j��i��h���g��f���
n�ol� �

 وال أعلم أحدا قال ذا قبلـه ،         . )4(  أمساء املسميات  :  أن األصل  : )3(قال  ...(( :ابن هشام   قال  
  : واملشهور يف اآلية الكرمية قوالن 

  �m ��e��dl  مث حذف املضاف وعاد الـضمري مـن         ، مسميات األمساء :  صلأن األ :  أحدمها
��m��_����~`������d��c��b��a��l : ، كما عاد على املضاف احملذوف يف قوله تعـاىل         عليه  

  .أو كذي ظلمات يغشاه :  األصل ]40 :النور[
  )5()). أن األمساء أريد ا املسميات فال حذف البته : الثاين 

�m��´��³��²��±��°��¯���®��¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥
¹��¸��¶��µ���l� �

 :لمعربني  خالفا ل ������m®��¬��«lحنو، وليس مما ينوب عن املصدر صفته         (( : ابن هشام قال   
، ه  ـه منابه فانتصبت انتصاب   ـوأنه حذف املوصوف ونابت صفت    ، زعموا أن األصل أكال رغدا      

فكال حالة كون   : والتقدير، در الفعل املفهوم منه      أن ذلك إمنا هو حال من مص       )6( ومذهب سيبويه 

                                                 

  ).1/250 (:الكشاف-)1(
   .460: مغين اللبيب-)2(
   . يعين الزخمشري-)3(
   ).1/253 (:الكشاف-)4(
   .34: شرح قصيدة بانت سعاد-)5(
 بويه الذي يعين رائحة التفاح،،اشتهر بلقب سي)هـ148(هو عمرو بن عثمان بن قنرب،أبو بشر احلارثي بالوالء،ولد سنة-)6(

 :انظر ترمجته).هـ180(تويف سنة.الذي قيل إنه قرآن النحو"الكتاب"إمام البصريني يف النحو،تعلم على اخلليل،وكتب 
 ).2129-5/2122: (م1993بريوت،،دار الغرب اإلسالمي،1:ط.إحسان عباس:حتق.ياقوت احلموي:ءمعجم األدبا
  ).5/81: (األعالم
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مقـام  رور   فيقيمون اجلار وا   ) سري عليه طويال   ( : دا ، ويدل على ذلك أم يقولون      األكل رغ  

وإال جلازت إقامته مقام    ، فدل على أنه حال ال مصدر       ،  بالرفع   ) طويلٌ (، وال يقولون   ، الفاعل  
  )1( )).  ألن املصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق ؛الفاعل 
�mÀ����¿��¾��½��¼��»��ºÁÆ��Å��Ä����Ã��Â��Ç��Ê��É��È��

Ï��Î������Í��Ì��Ë���l  
، ة بـسببها     للشجرة فاملعىن محلهما على الزل     إن كان الضمري  :  شريقال الزخم   (( :ابن هشام   قال  
وإن كان للجنة فاملعىن ، ] 82:الكهف[������m�É��È���Ç��Æl :ومثله، ه أصدر الزلة عنها   ـوحقيقت

  )3()) . )2(حنامها عنها
�mx����������w��v��u��t��s��r��q���p��o��ny}���|��{��z���~�����_

`��al�
   ل فريـق  أو:  أي، معـىن   مفرد لفظا جممـوع   نعت حملذوف " كافر" فإن   ... (( :ابن هشام   قال  
  )4( ))  .باإلفراد" كافر"ال ذلك مل يقل ولو،  كافر

�m£��¢��¡¤��ª���©�����¨����§��¦��¥��l� �

ال على  وإا ال تسهل إ    : ملا كان املعىن   ... فرغ يف اإلجياب  وقع االستثناء امل    (( :ام  ـابن هش قال  
  )5( )) . اشعنياخل

�mÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç���Æ��Å���Ä��Ã��Â� �
���Õ��Ô��l� �

  صوبا ال مث حذف الضمري من، فصار ال جتزيه " يف"مث حذفت ،  جتزي فيه أي ال  (( :ابن هشام قال 
  .  )6( هذا قول األخفش، خمفوضا 

                                                 

   .304: الندىشرح قطر -)1(
 ).1/254: (الكشاف-)2(
   .149: مغين اللبيب-)3(
   .197: املصدر نفسه-)4(
   .634: نفسهاملصدر -)5(
. وإضمار اهلاء) فيه(إضمار :والذي يف كتاب األخفش قوالن).1/7: (أماليه:انظر.قرأت هذا التفصيل البن الشجري-)6(

   ).1/93: (كتاب معاين القرآن لألخفش:انظر
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، واختاره  ، لكسائي  ا نـول األول ع  ـلقونقل ابن الشجري ا    ، )1( وعن سيبويه أما حذفا دفعة     

 ،   جيوز األمران  : األخفشووقال أكثر أهل العربية منهم سيبويه       ، قول حنوي آخر    : والثاين  : قال  
  (3))).  وهو نقل غريب . )2(هـا

mr��q��p��o��n���m���l��k��sx��w��v�����u��t��y��z��

~��}��|��{_���j��i��h��g��f��e��d��c��b��a���`��l  

، رت  أي فضرب فانفج   (( :����mr��q��pst��l : يف قوله تعاىل  ابن هشام   قال  
 ؛حـذفت   " فـانفجرت " وأن فاء    ،هي فاء فضرب    " انفجرت" أن الفاء يف     )4(وزعم ابن عصفور  

فكيف حيـصل   ،  ألن لفظ الفاءين واحد      ؛وليس بشيء   ، ليكون على احملذوف دليل ببقاء بعضه       
،  )5(فإن ضربت فقد انفجـرت    :  أي،  جلواب تبعه أن تكون فاء ا     وجوز الزخمشري ومن   الدليل ؟ 

¯���m���µ��´��³��²��±�����°ويرده أن ذلك يقتضي تقدم االنفجار علـى الـضرب مثـل     

¶¸l](6)  )).   ضربكى فقد حكمنا بترتيب االنفجار علاملراد :   إال إن قيل]77:يوسف  
ى بالفتح  ي بالكسر يعثَ  عِث:  فإنه يقال  (( :�����m��i��h��g��f��el:  قوله تعاىل     يف وقال

  (7))) . إذا أفسد
�m����|��{��z��y��x��w��v����u��t��s��r��q��p��o��n��m��l��k

¡������~��}¢��...���Îl� �
 : والثانيـة ، من األوىل لالبتداء    ����(( : �m |��{��z��y��xl :يف قوله تعاىل  ابن هشام   قال  

  ، واملنبت حمذوف ، وإما لبيان اجلنس فالظرف حال ،  اجلار أعيدو  بعضإما كذلك فارور بدل

                                                 

   .)1/386: (كتاب سيبويه:انظر.فقط) فيه(حذف ) الكتاب(ما وجدت يف -)1(
   .)1/6(: أمايل ابن الشجري-)2(
   .573: مغين اللبيب-)3(
،حامل )هـ597(هو علي بن مؤمن بن حممد،أبو احلسن،،احلضرمي األشبيلي،النحوي،املعروف بابن عصفور،ولد سنة -)4(

تويف .املمتع يف التصريف،واملقرب،وشرح اجلمل: عنده ورع،من أشهر مؤلفاتهلواء العربية باألندلس يف عصره،مل يكن
 ).5/27(: األعالم. )576-7/575(: شذرات الذهب:انظر ترمجته).هـ669(سنة 

   ).1/274: (الكشاف-)5(
  .586-585 :مغين اللبيب-)6(
   .272 :شرح شذور الذهب-)7(
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  )1( )). أي مما تنبته كائنا من هذا اجلنس  

�m�H��G��F��E��D��C��B��AN���M��L��K���J��I���R��Q��P��O����l   

 بتشديد التاء إن  " شاتإن البقر ت  " قرأ   فيمن الشواذ يف كتاب    )2(قول ابن مهران   (( :ابن هشام   قال  

  :لعرب تزيد تاء على التاء الزائدة يف أول املاضي وأنشد ا
  )3(تتقطعت يب دونك األسباب........................      

مث أدغمت  ، بتاء الوحدة   " إن البقرة : "وإمنا أصل القراءة    ،  وال حقيقة هلذا البيت وال هلذه القاعدة        
  )4()). فهو إدغام من كلمتني ، تشات يف تاء 
�m�T��Sb��a��`��_��^��]��\��[���Z���Y���X��W���V��U����c��e���d��

g��fh��m��l��k��j��i��l  

  " ذلـول  "الوقف علـى  :   فقال m[���Z�l أن من ذلك     )5(زعم أبو حامت   (( :ابن هشام   قال  
إمنا تعطـف علـى     " وال"بأن  ء  ورده أبو البقا  . على االستئناف    ����m[���Z�lمث يبتدئ ،  جيد  
مررت برجل يصلي    ( ويرد اعتراضه األول صحة   ،  )6( ذلوال ا لو أثارت األرض كانت    وبأ، النفي  
وإمنا وجه الـرد أن     ،  زعم أن ذلك من عجائب هذه البقرة          حامت أن أبا :  ، والثاين )  فتتوال يل 

وبأنه ،  للعادة    ال بأمر خارق   ، وبأم إمنا كلفوا بأمر موجود      اخلرب مل يأت بأن ذلك من عجائبها      
)  وال كاتب  ( : حىت تقول )  مررت برجل ال شاعر    (:  إذ يقال " ذلول"يف  " ال"جيب تكرار   كان  

                                                 

   .314 :مغين اللبيب-)1(
غرائب القراءات :من كتبه) 295(أبو بكر،النيسابوري،إمام عصره يف القراءات،ولد سنة  بن مهران،أمحد بن احلسنيهو -)2(

. )50-1/49 (:غاية النهاية:أنظر ترمجته).هـ381(تويف سنة .،والغاية،وطبقات القراء]ولعله هو كتاب الشواذ[
 ).1/115(: األعالم

   .مل أجد له صدرا وال قائال-)3(
   .508-507 :مغين اللبيب-)4(
إعراب :الشعر والعروض،صنفهو سهل بن حممد بن عثمان،أبو حامت،السجستاين،كان إماما يف علوم القرآن واللغة و-)5(

: األعالم). 1/606: (بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ248(تويف سنة .حلن العامة،املقصور واملمدود،وغري ذلكالقرآن،
)3/143(. 

   .76: التبيان يف إعراب القرآن-)6(
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ألن ذلك واقع بعد االستئناف على      ؛   �����m^��]��\l: ررت بقوله تعاىل  ـ قد تك   :ال يقال 
  )1()). زعمه 
   )2( )).  وإال كفروا مبفهوم الظرف، واضح أي ال (( :�����mg��f��el : يف قوله تعاىل وقال
  ؛ لى هذا لكفـروا   ال أن املعىن ع   ولو،  أي باحلق الواضح      ؛ حذف الصفة  ويف هذه اآلية     (( : وقال
 �mg��f��el حنو : فاألول، ن حضر مجيعه أو بعضه اسم لزم" اآلن"و، م هذه املقالة   ملفهو

  )3( )).  ]9 :اجلن[ �m�����~���}l : والثاين حنو قوله تعاىل

�m|��{��z}��`��_�����~����f��e��d��c���b��al  
إن  :����������m|��{��z}~�a��`��_����l: وقالوا يف قولـه تعـاىل      (( :ابن هشام   قال  
  )4( )). كذلك حييي اهللا :  حيي فقلنافضربوه ف:  رـالتقدي

�m�� �́�³��²���±��°��¯��®��¬��«��ª��©��¨���§

���¿��¾��½��¼��»��º��¹����¸��¶��µ

Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��l 

  . له كثريون منهم الزجاج قا، وذلك ألن أخذ امليثاق مبعىن االستخالف  ... (( :ابن هشام ل قا 
   . ]187:آل عمران[����m��G��F��E��D��C��B��A...l :ويوضحه 
مث ، ال تسفكوا   وبأن  ،  بأن ال تعبدوا إال اهللا       : التقدير:   ومن وافقهما  )6( والفراء )5(لكسائيوقال ا 

    مث أخرج خمرج اخلرب ،صل النصيراء أن يكون األوجوز الف ، )7(فارتفع الفعل" أن"حذف اجلار مث 
  

                                                 

   .365 :مغين اللبيب-)1(
   .584،  463 :املصدر نفسه-)2(
  .160 :شرح شذور الذهب-)3(
   .609 :مغين اللبيب-)4(
هو علي بن محزة،أبو احلسن الكسائي،أحد القراء السبعة،انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة،وكان إماما يف النحو واللغة، -)5(

   . )164-2/162 (:بغية الوعاة. )1/474( :غاية النهاية:انظر ترمجته).هـ289(نة تويف س.معاين القرآن:من تصانيفه
حيي بن زياد بن عبد اهللا،أبو زكريا،املعروف بالفراء،كان أعلم الكوفيني بالنحو بعد الكسائي،وكان حيب الكالم ومييل -)6(

   .    )2/333(:بغية الوعاة:انظر ترمجته.)هـ207(تويف سنة .معاين القرآن،اللغات،وغريمها:إىل االعتزال،من تصانيفه
  .)1/53( :معاين القرآن للفراء-)7(
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  )1( )) ".ءاتوا"و" أقيموا"و" قولوا "ويؤيده أن بعده و 

�mo��n�l :  مثـل  ، أي وأحسنوا بالوالـدين إحـسانا      (( :��m²���±lوقال يف 

��mQ���P�����O��NRl  : وصــيناهم بالوالــدين إحــسانا مثــل: أو، ]100:يوســف[

  )P08[ . (( )2:العنكبوت[
�mG��F��E��D��C��B��AH������M��L��K���J��I��

X��W��V��U��T��S��R��Q���P��O��NY���...��s�l  

،  )3(أي يف زمن ملكـه    ����mG��F��E��D��C��B��A�Hl : وحنو (( :ابن هشام   قال  
  )4( )) .]44:احلاقة[ �m�z�������y��x��w���v���lفيكون مبرتلة ؛ وحيتمل أن تتلو مضمن معىن تتقول 

  )5()) .  أا موصولة عطف على السحر�mU��T��S��R�l  األرجح يف(( : وقال
�m��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��¶��µ��´��³��²

ÂÃÈ��Ç��Æ���Å��Ä��É���Î��Í��Ì��Ë��Ê��l 

  كتابيون :  نوعانلكافرين  ألن ا؛األوىل للتبيني : ثالث مرات " من"فيها  ... (( :ابن هشام قال  
  )6 ()). والثالثة البتداء الغاية ، والثانية زائدة ، ومشركون 

mL��K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��MV��U��T�����S��R��Q��P��O��N���l   

وانتصاا إما على أا    " ننسخ   " ـوهلذا جزمت وحملها النصب ب    ، ما شرطية    (( :ابن هشام   قال  
آية ننسخ ؛ ألن    ال أي    ،أي شيء ننسخ    :  فالتقدير، ]110:اإلسراء[ �mc��b��a�lمفعول به مثل    

ـ ، نسخ  فالتقدير أي نسخ ن   ، وإما على أا مفعول مطلق       ، �mE��D�lذلك ال جيتمع مع      ـ ف
وهذا سهو  ، املصدرية ال تعمل    " ما"ورد هذا أبو البقاء بأن      ،  زائدة  " من"مفعول ننسخ ، و   " آية"

                                                 

  .383 :مغين اللبيب -)1(
   .412: املصدر نفسه-)2(
  .)2/244( :شرح اللمحة البدرية-)3(
   .145: مغين اللبيب-)4(
   .304 :املصدر نفسه-)5(
   .314 :نفسه املصدر-)6(
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ومل ينقل  ،   مبعىن أا مفعول مطلق       ، مصدر" ما"صاحب هذا الوجه أن     فإنه نفسه نقل عن     ؛  منه   

  )1 ()). عنه أا مصدرية 
�m��T�����S��R��Q��P��O��N: ل الزخمشري اهلمزة يف قوله تعـاىل  ما وجه مح   : فإن قلت  (( : وقال
Ul؟)2( على التقرير   
ية ل اآل ـواألوىل أن حتم  ، رير بالنفي   ال التق ، قد اعتذر عنه بأن مراده التقرير مبا بعد النفي          : قلت  
   )3 ()).  أمل تعلم أيها املنكر للنسخ :  أي،طايل اإلنكار التوبيخي أو اإلب على

�mv��u��t��swx��y����~��}��|��{��z��¡��¥��¤��£��¢��l  
   )4( )) .كل فرد من أفرادهم قانت هللا تعاىل :  أي ((  :ابن هشامقال 
�m��»��º��¹��¸��¶���µ��´¾��½��¼¿��Ä��Ã��Â��Á���À��

Æ��ÅÇÉ��È��Ê��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���l  

أي ال  ؛ "مـون يعل" نصب بــ     أو، أو بيان   " ذلكك"بدل من   " مثل" : قلت   (( :ابن هشام   قال  
 أو نصب بــ     ،) مثلك ال يفعل كذا     ( مبرتلتها يف   " مثل" ـف، يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى     

  )5 ())...  أي قاله  ، حمذوفأو الكاف مبتدأ والعائد" قال"
�m���¹��¸��¶��µ��´��³��²��±��°��¯�����®��¬��«��ª��©��¨

��Å��Ä��Ã��Â��Á�����À��¿��¾��½��¼��»��ºl  

¨��©��mفقـال يف    " أم" عليـه  وأجاز الزخمشري وحده حذف ما عطفـت       (( :ابن هشام   قال   

ªl :   أتدعون على  : أي  ، ا  هلوحذف معاد ، لى أن اخلطاب لليهود     متصلة ع " أم"جيوز كون
  أبلغكم ما تنسبون إىل :  وقدر،  أيضا )7(يوجوز ذلك الواحد،  )6( األنبياء اليهودية أم كنتم شهداء
                                                 

   .305-304 :املصدر السابق-)1(
   ).1/309( :الكشاف-)2(
 .22 :مغين اللبيب-)3(
   .)1/409: (شرح اللمحة البدرية-)4(
  .179-178 :مغين اللبيب-)5(
   .)1/331( :الكشاف-)6(
 :التفاسري الثالثة:صنف.علي بن أمحد،أبو احلسن،الواحدي،النيسابوري،املفسر،برع يف العلم،وكان رأسا يف اللغة والعربية-)7(

  .)2/324 (:العرب. 128-127: طبقات املفسرين:انظر ترمجته). هـ468(تويف سنة .وجيز والكبريالبسيط وال
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  )1( )) هـا .يه باليهودية أم كنتم شهداء آل يعقوب من إيصائه بن 

�mF��E��D��C��B��AG�������K��J��I��H��LM��R���Q��P�������O��N��l 

  ؛ وقالت النصارى كونوا نـصارى    ، وقالت اليهود كونوا هودا     : إذ املعىن   ... (( :ابن هشام   قال   
إا حذف منها مضاف وواو     : وتعسف ابن الشجري فقال     ،  " قالوا"يل اإلمجال يف     لتفص "أو"فـ  

يعـين  –وقال بعـضهم    ،   كونوا هودا    -يعين اليهود – وقال بعضهم    :وتقديره  ، ومجلتان فعليتان   
وذلك دليل على شـرف      ، مقام ذلك كله  " أو نصارى "فأقام  : قال   .ارى   كونوا نص  -النصارى

  )3( )).  )2(انتهى هذا احلرف ،
�mz��y��x��w��v��u��t��s{a��`��_���~��}��|��bd��c��e��f��

��i������h��gl  

راءة ابن  ـفيها ق " مثل"فقد يشهد للقائل بزيادة      �������m x��w��v��ul وأما ((  :ابن هشام قال  
أي ، وقد تؤولت قراءة اجلماعة على زيادة الباء يف املفعـول املطلـق   ،  )5("منتم بهمبا آ : " )4(عباس
:  لـوقي، أو بالقرآن   ، الة والسالم   أو مبحمد عليه الص   ، أي باهللا سبحانه    ، مثل إميانكم به     إميانا
  )6( )) .منتم بكتام فإن آمنوا بكتابكم كما آ: أي  ،  للتوراة"ما"و،  للقرآن "مثل"

 أن ذلك كائن ال حمالة وإن تـأخر          :ومعىن السني :  )7( قال  (( : ���md��celوقال يف 
  )9()) . )8(إىل حني

                                                 

   . 50: مغين اللبيب-)1(
  .)80-3/79( :أمايل ابن الشجري-)2(
  .73-71 :مغين اللبيب-)3(
 ألمة وترمجان القرآن،ا حرب،�م رسول اهللا هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب،أبو العباس،القرشي اهلامشي ابن ع-)4(

 والشعر لفقهكان عاملا بالتفسري واوروى عنه األحاديث، �والزم رسول اهللا ) هـ ق3(الصحايب اجلليل،ولد مبكة سنة
 يف متييز اإلصابة: ترمجتهانظر).هـ78(تويف سنة ).تفسري القرآن( ينسب إليه كتابيام العرب ووقائعهم،أواألنساب و
 .)4/95: (األعالم .)64-3/62: (عيانوفيات األ .)6/130 (:الصحابة

 .)1/113( :احملتسب-)5(
   .179 :مغين اللبيب-)6(
   .يعين الزخمشري-)7(
 .)1/335: (الكشاف -)8(
   .140 :مغين اللبيب-)9(
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�m³���²��±�����°��¯���®��¬��«���ª��©��¨���§´��µ��
�¶º��¹��¸»���¿��¾��½��¼���Ã��Â��Á��ÀÄÆ��Å���Ç��È��ÉÊl� �
الثانية لالبتداء على أـا     " من"و"  من عمرو  زيد أفضل "لها يف   األوىل مث " من" (( :ابن هشام   قال  

أي شهادة حاصلة عنده مما أخرب اهللا        ، الستقرار الذي تعلقت به عند    أو با ، متعلقة باستقرار مقدر    
ـ    ،"عن"ىن  أو مبع : قيل  ، به   على جعل كتمانه عن األداء الذي أوجبه اهللا        "كتم"على أا متعلقة ب

  )1()). كتمانه عن اهللا 
mD��C��B��L�������K����J��I��H��G��F��E��MQ��P��O��N��R� �

��Y��X���W���V��U��T��Sl  
  )2( )).  ما صرف املسلمني عن التوجه إىل بيت املقدس  : أي سيقول اليهود(( :ابن هشام قال 

�mq��p��o��n��m��lru��t��s���v���z��y��x��w��

{|£��¢��¡���������������~��}��¤�«��ª��©��¨��§���¦��¥��®��¬�¯��

��µ��´��³���²��±��°l  

  ومعناه تكثري ،  رمبا نرى  أي:mo��n��m��ll وقال الزخمشري يف((  :ابن هشامقال 
   . )3( مث استشهد بالبيت، الرؤية 

  : )4(واستشهد مجاعة على ذلك ببيت العروض
  )5( )).  للحيني سرحوبلشعواء حتملين     جرداء حمروقة اشهد الغارة اقد أ

                                                 

   .314 :املصدر السابق-)1(
   .176 :شرح شذور الذهب-)2(
كتاب :انظر.وينسب للهذيل). كأن أثوابه جمت بفرصادقد أترك القرن مصفرا أنامله:(والبيت .)1/342: (الكشاف-)3(

 دار الكتاب العريب،بريوت،،1:ط.أشرف أمحد عدرة:شرح.انظر ديوانه.يل لعبيد بن األبرصوق. )2/307: (سيبويه
 .56 :م1994-هـ1414

 ،2:ط.صطاويعبد الرمحن امل: به وشرحهاعتىن.هديوان:أنظر.وهو المرئ القيس.أي الذي يستشهد به يف علم العروض-)4(
     .81 :م2004-هـ1425لبنان،-دار املعرفة،بريوت

 .174 :مغين اللبيب-)5(
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m�\��[��Z]�^`��_���a�g���f��e��d��c��b��hi��n����ml��k��j���

pol� �

    بإضـافة   �m]��\��[��Z^���l:   يف قراءة من قـرأ     )1( وقد قال الفارسي   (( :ابن هشام   قال  
  )3( )) ... )2(  والضمري على هذا للتولية ، اهللا مول كل ذي وجهة وجهته: املعىن ... : كل

�m��±��°��¯��®��¬���«��ª��©�� �̈�§������²

��Á��À����¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³l� �

وهو ظاهر   ، )4(أي ألجل إرسايل فيكم رسوال منكم فاذكروين       :  قال األخفش  ((  :ابن هشام قال  
وأجاب بعضهم بأنه مـن وضـع      ،  ]198:البقرة[�mx������w��vl : يف قوله تعاىل  

فهذا يف األصـل    ،   نإلحساأمر واحد وهو ا   هلداية يشتركان يف    اخلاص موضع العام ؛ إذ الذكر وا      
مث عـدل عـن ذلـك       ،  والكاف للتشبيه    ،]�77:القصص[���mË��Ê���É��È��ÇÌ��lمبرتلة  
 وهـو  ، مصدرية قالـه مجاعـة      " ما"وما ذكرناه يف اآليتني من أن       ، عالم خبصوصية املطلوب    لإل

ج الكاف عما ثبت هلا مـن       وفيه إخرا ، وزعم الزخمشري وابن عطية وغريمها أا كافة        ، الظاهر  
�)5( )). عمل اجلر لغري مقتض  �

mz��y��x��w��v���u��{f���e��d��c��b��a����`��_��~��}��|���g��� �

��o��n���m��l��k��j��i��hl  

 وإن ما بعده إغراء ليفيد صـرحيا  m��b��a�lإن الوقف على :  قال بعضهم   (( :ابن هشام   قال  
ضهم وقد بلغـه أن     كقول بع ،  يرده أن إغراء الغائب ضعيف      و، مطلوبية التطوف بالصفا واملروة     

رضي اهللا  – والذي فسرت به عائشة   ،  أي ليلزم رجال غريي      ) عليه رجال ليسين   ( :إنسانا يهدده   

                                                 

 ،كان متهما باالعتزال،واحد زمانه يف علم العربية،املشهور،الفارسي األصل،أبو علي،بن عبد الغفار هو احلسن بن أمحد-)1(
 .)هـ377(تويف سنة .وغري ذلك،ألغفالا،التذكرة،تعليقة على كتاب سيبويه،احلجة:من تصانيفه،)هـ307(ولد سنة 

 ).2/179( :األعالم). 497-1/496( : الوعاةةبغي:نظر ترمجتها
 ).2/240( :احلجة للقراء السبعة-)2(
 .215 :مغين اللبيب-)3(
  ).1/163(: معاين القرآن لألخفش-)4(
   .176 :مغين اللبيب-)5(
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،  )2(يف ذلك مسطورة يف صحيح البخاري      � )1(عروة بن الزبري  وقصتها مع   ، خالف ذلك    -عنها 

  )3( )). تقتضي ذلك مطلقا " على"بل كلمة ، راء إغ" عليه"مث اإلجياب ال يتوقف على كون 
  )4( )).  أن يطوف ما  يفأي m f���e��d��c��b��a�g��l ... (( : وقال

�mA��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D���C��B��
��\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��S���R��Q
h��g��f��e��d��c��b�����a��`��_��^��]i���

n��m��l��k��jo��ps���r��q��t��x��w��v��u��l  

  )5( )) ... أو ولكن الرب بر من آمن باهللا ...ولكن صاحب الرب من آمن باهللا  أي (( : ابن هشامقال 
 ؛ ألن احلذف من آخـر        ذا الرب من آمن    : أوىل من أن يقدر     ، الرب بر من آمن   :  التقدير (( : وقال

  )6()) . اجلملة أوىل
  )7( )) .أي مع حبه ������������������mW��V��U��T�l:لمصاحبة حنو ل ... على ... ((:  قالو

                                                 

أحد الفقهاء السبعة باملدينة،وردت عنه ،)هـ22( القرشي،ولد سنة هو عروة بن الزبري بن العوام،أبو عبد اهللا،األسدي-)1(
الرواية يف حروف القرآن،ومسع خالته عائشة رضي اهللا عنها،وروى عنه الزهري وغريه،كان صاحلا كرميا،مل يدخل يف 

   ).4/226: (األعالم). 258-3/255: (وفيات األعيان:انظر ترمجته).هـ93(تويف سنة .شيء من الفنت
���mz��y��x��w��v��u�{��a:هذه القصة أخرجها البخاري يف كتاب التفسري ،باب قوله-)2( � �`_��~��}��|���

f���e��d��c��b�g�l�� قلت لعائشة زوج النيب((:من حديث عروة رضي اهللا عنه أنه قال) 4495(برقم  � -
��|��m�z��y��x��w��v��u�{���b��a����`_��~��}:أرأيت قول اهللا تبارك وتعاىل:-وأنا يومئذ حديث السن

f���e��d��c�g�lما� كال،لو كانت كما تقول كانت فال :فقالت عائشة.فما أرى على أحد شيئا أن ال يطوف
كانوا يهلون ملناة،وكانت مناة حذو قديد،وكانوا :جناح عليه أن ال يطوف ما،إمنا أنزلت هذه اآلية يف األنصار

���m��x��w��v���u عن ذلك،فأنزل اهللا�،فلما جاء اإلسالم سألوا رسول اهللا يتحرجون أن يطوفوا بني الصفا واملروة

z��y{f���e��d��c��b��a����`��_��~��}��|���l� .(( 1102 :صحيح البخاري: انظر.  
   .512-511: مغين اللبيب-)3(
  .341 :شرح شذور الذهب-)4(
   .152 :مغين اللبيب-)5(
   .580 :املصدر نفسه-)6(
   .)2/243( :اللمحة البدريةشرح -)7(
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�m`��_��~��}�����������|��{��z��yag���f��e��d��c����b��h��i��
s��r���q��p��o��n��m��l��k��jty��x��w��v��u��z��{��
��£��¢��¡�����~��}����|l 

، لتقدير مقتول أو يقتـل  ا ��mg���f��e��d��c����b�l: قوله تعاىل (( :ابن هشام   قال   
وفيه تكلف تقدير   ، أي قتل احلر كائن بقتل احلر       ، اللهم إال أن تقدر مع ذلك مضافني        ، ال كائن   
وممـا  ،   ألن كال من املصدرين ال بدل له من فاعل           ؛بل تقدير مخسة    ، الكون واملضافان   : ثالثة  

وإمنـا  ،  دأ إال بعد متـام الكـالم        يبعد ذلك أيضا أنك ال تعلم معىن املضاف الذي تقدره مع املبت           
  )1( )) . ]82:يوسف[ �m��k��jl :  حنو ،ذف أن يعلم عند موضع تقديرهن احلـحس
 فأي شخص من القاتل  :- واهللا أعلم –والتقدير  ، كناية عن املصدر وهو العفو      : شيء   (( : وقال

  :  واألخ هنا حمتمل لوجهني  ،عفي له عفو ما من جهة أخيه
ـ  وإمنا جعل أخ  ، أي بسببه ،  للسببية   "من" يكون املراد به املقتول فـ       أن:  اأحدمه ا عليـه   ا تعطيفً
م عبيد اهللا      ألن اخللق كلهم مشتر    ؛قتله   عن اوتنفريـم  ، خوة يف ذلك    فهم كاإل ، كون يف أوأل

   .أوالد أب واحد وأم واحدة 
، البتداء الغايـة    على هذا   " من"و، فو  ومسي أخا ترغيبا له يف الع     ،   أن املراد به ويل الدم       : لثاينوا
   .البتداء الغاية أشهر من كوا للسببية " من"أن كون :  أحدمها:   لوجهنيجه أحسنهذا الوو
ىل مذكور يف هذا الوجـه دون       راجع إ  m�s��r���q��tl:  أن الضمري يف قوله تعاىل     : لثاينوا

  )2()) . األول
�m���¹��¸��¶��µ��´��³��²���±��°���¯��®»��º��¼��

¿��¾��½����Àl  
 أي قـارب    (( : m³��²���±��°���¯��®l : تعـاىل ه  ـيف قول  امـابن هش قال  

  )3()) . حضوره

                                                 

   .423 :مغين اللبيب-)1(
   .192 :شرح شذور الذهب-)2(
  .255 :مغين اللبيب-)3(
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�ms��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i���ht��u��
y���x��w��vz¥��¤���£��¢����¡���������~��}��|��{��¦��¨��§��

��¶���µ��´��³��²��±��°�� �̄��®��¬��«���ª��©
��º��¹��¸l   

أو فعليه كذا ، أو فالواجب كذا ،  أي ���m ¥��¤���£��¢l : قوله تعاىل ((�:ابن هشام  قال  
  )1( )) ...فعليكم كذا 

  )2( )) .أي هلدايته إياكم  (( : �m�¶���µ��´��³��²l :يف قوله تعاىل وقال
�mG����F��E��D��C��B��AHN��M��L��K���J��I��O��...��j��l  

��m��X����W��V  : مثـل  ،"إىل"الرفث معىن اإلفضاء فعدي بـ    ضمن   (( : ابن هشام قال  

Z��Yl ]3()). يقال أرفث فالن بامرأته ، وإمنا أصل الرفث أن يتعدى بالباء ،  ]21:ءالنسا(  
�m¥��¤��£��¢¦¬��«�����ª��©��¨��§���®µ��´����³��²���±��°��¯��¶��������¹��¸��

��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��ºÇÈ��Ð���Ï��������Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��
Ó��Ò����ÑÔß��Þ���Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��àã��â��á��ä��è��ç���æ��å��

ì��ë���ê���éí���õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï��î��l  
ـ  ،  أي فالواجب كـذا       ((: ������m Ð Ó��Ò����ÑÔ��l: يف قوله تعاىل  ابن هشام   قال   ه ـأو فعلي
  )4( )) ... أو فعليكم كذا  ،ذاـك

�)5()) . أي فحلق ففدية����m��¹��¸Á��À��¿��¾��½��¼��»��º�l :  يف قوله تعاىل(( :وقال  �

�mC���B��ADP��O��N����M��L��K���J��I��H��G��F��E��Q��R��
W��V���U��T��SX]��\��[��Z��Y��^��b��a��`���_��l  

                                                 

  .)244 ، 2/209(: شرح اللمحة البدرية .589: املصدر السابق-)1(
  .145 :مغين اللبيب-)2(
   .642 :املصدر نفسه-)3(
  .589 :نفسه املصدر-)4(
   .585 :املصدر نفسه-)5(
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أشهر احلج أشهر ؛ ألنـك يف       :  أوىل من أن يقدر   ... حلج حج أشهر    التقدير ا  (( :ابن هشام   قال   

  )1( )) .وألن احلذف من آخر اجلملة أوىل ؛ األول قدرت عند احلاجة إىل التقدير 

mj��i��h��g���f��e��d��cko���n��m��l���
t�����s��r��q��pu|��{��z��y��x������w��v���� �

��_��~��}l  

    )2( )) . ي هلدايته إياكمأ����(( :���mx������w��v�lيفابن هشام قال 

�mg��f��e���d��c��b��a��`h���m��l��k��j������i��l   
ا موقـف األنبيـاء علـيهم         ن عدا أهل مكة كانوا يقفون بعرفات ؛ أل        م... ��((:  ابن هشام قال  

فإذا ، حنن خدام احلرم فال نتجاوزه إىل احلل        :  ويقولون، وكان املكيون يقفون مبزدلفة     ، السالم  
�: فأمر اهللا تعاىل املكيني بالوقوف بعرفة بقولـه       ،  يف مزدلفة    ماجتمعوا معه أفاض الواقفون بعرفة    

m`���e���d��c��b��al 3()) . أي عرفات(  
�m°��¯��®��¬��«��ª���©��¨��§��¦��¥��¤±���´��³��²��

¿���¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µÀ��Æ��Å��Ä���Ã����Â���Á���l 

 أم       أن اجلنـة حفـت باملكـاره       أعلمـتم :  والتقدير   ، متصلة   "أم"  إن : قيل (( :ابن هشام   قال   
  )4()) .حسبتم 

ىل زمـن   مث إذا كان استقباله بالنظر إ     ،  إال إذا كان مستقبال      "حىت"ال ينتصب الفعل بعد      (( : قالو
وإن ،  ]91:طـه [ �m��u��t���s��r��q��p��o��n��ml : فالنصب واجب حنو  ، التكلم  

فإن قوهلم  ،  اآلية  ����m¹��¸��¶��µl: حنو  ،  فالوجهان    ما قبلها خاصة   كان بالنسبة إىل  
  .ال بالنظر إىل زمن قص ذلك علينا ، إمنا هو مستقبل بالنظر إىل الزلزال 
إىل التكلم فالرفع   بالنسبة   مث إن كانت حاليته   ،  إذا كان حاال     وكذلك ال يرتفع الفعل بعد حىت إال      

وإن كانـت   ، ك وأنت يف حالة الـدخول       ذا قلت ذل  إ ) حىت أدخلُها سرت   ( :كقولك  واجب  
                                                 

   580 :السابق املصدر-)1(
   .)3/42( :أوضح املسالك-)2(
  .77 :شرح قصيدة بانت سعاد-)3(
   .586: مغين اللبيب-)4(



اجلمع والترتيب والتحقيق:  القسم التطبيقي 

 116 

  
 

 القسم الثاين
 

�m��µ :حنـو ، وجاز نصبه إذا مل تقدر احلكاية ، رفع ؛ ليته ليست حقيقية بل كانت حمكية     حا
��¶_¹��l�������  منـوا  حالتهم حينئذ أن الرسول والذين آ      حىت   :  بتقدير )2( بالرفع )1( نافعقراءة

  )3( )). معه يقولون كذا وكذا 
��: كقولـه تعـاىل   ...صب فشرطه كون الفعل مستقبال بالنسبة إىل ما قبلها          فأما الن  ... (( : وقال
m��¹��¸��¶��µl   ألن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إىل زمن اإلخبار إال أنه            ؛

  )4( )). مستقبل بالنسبة إىل زلزاهلم 
   قـد   ألن الزلزال والقول    ؛ m ��¶��µ_��¹��l : جاء الرفع يف قوله تعاىل     ... (( : وقال
  )5( )). مضيا 
  ،) مرض زيد حىت ال يرجونه ( :  إن كان حاال مسببا فضلة ، حنو)6( ويرفع الفعل بعدها  (( : وقال
الة الرسـول   ـيف قراءة نافع ؛ ألنه مؤول باحلال ؛ أي حىت ح           �����������m��¶��µ_��¹��lومنه
� )7( )) .الذين آمنوا معه أم يقولون ذلك و �

�mb����a����`��_��^c��dh��g��f��e��i��o��n���m��l��k��j��

w��v�����u��t��s��r��q��px|��{��z��y��}��...��~l  
  . ����������mc��b����a����`��_��^l: ومثل ذلك قوله عز وجل  (( :ابن هشام قال 
ضـمري اجلماعـة    : والواو  ، فعل مستقبل والكاف كناية املخاطب مفعول به       : يسألونك:  إعرابه
:   بدل من الـشهر ، كأنـه قـال         : قتال  ، نعت للشهر :  احلرام  ، خفض بعن :  هرالش  ، فاعل

                                                 

أبو نعيم الليثي موالهم،املدين،أحد القراء السبعة واألعالم،ثقة :نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم،أبو رومي ويقالهو -)1(
 التابعني،كان عاملا بوجوه القراءات،قام بالقراءة بعد التابعني باملدينة،صلى يف صاحل،أصله من أصبهان،قرأ على سبعني من

   .   )291-2/288( :غاية النهاية:انظر ترمجته).هـ169(تويف سنة.  ستني سنة�مسجد النيب 
  ).2/305( :احلجة للقراء السبعة-)2(
   .129: مغين اللبيب-)3(
   .316: شرح شذور الذهب .95 :شرح قطر الندى-)4(
   .97 :شرح قطر الندى-)5(
  ).حىت(يعين -)6(
   .)4/161( :أوضح املسالك-)7(
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ألن معىن  ؛   أبدل من الشهر وهو اسم       وقد  ،  مصدر : وقتال،  نك عن قتال يف الشهر احلرام     يسئلو 

   :)1(ومثله قول األعشى، ن أجل القتال ـسؤاهلم عن الشهر كان م
  )3()) . )2(يسأم سائملقد كان يف حول ثواء ثويته     تقضى لبنات و

إن املسجد   :���������m q��p��o��n���m��l��k��jl: يف قوله تعاىل   )4(قال (( : قالو
على املصدر قبل   " كفر"وقد عطف   ، مجلة معمول املصدر    وإنه حينئذ من    ، عطف على سبيل اهللا     

 بالعطف وجمموع   الء حمذوفة لداللة ما قبلها عليها ،        اأن خفض املسجد بب   : والصواب   . )5( جميئه
ألنه ال يعطف   ؛  اء  ـوال يكون خفض املسجد بالعطف على اهل       ، "به "اجلار وارور عطف على   
  )6( )). إال بإعادة اخلافض على الضمري املخفوض 

m¸���¶��µ��´��¹��Â���Á���À��¿��¾��½���������¼��»��º��

ÃÄ�É��È��Ç��Æ��ÅÊÐ��Ï��Î��Í����Ì��Ë���� �

Ò��Ñ��l� �
 األصـل أن جتـاب االمسيـة        إذ ؛أي الذي ينفقونه العفو      ، "العفو"فيمن رفع    (( :م  ابن هشا قال  

أي ينفقـون   ، )8( بالنـصب mÉ��È��l )7(يف قراءة غري أيب عمرو  ... باالمسية والفعلية بالفعلية  
  )9( )).  العفو

                                                 

 هو ميمون بن قيس بن جندل،كان أعمى،ويكىن أبا بصري،املعروف بأعشى قيس،من شعراء الطبقة األوىل يف اجلاهلية،-)1(
الشعر :رمجتهانظر ت).م629-هـ7(مات سنة .وأحد أصحاب املعلقات،أدرك اإلسالم يف آخر عمره ومل يسلم

: م1932-هـ1350، 2املكتبة التجارية الكربى،مصر،ط.مصطفى أفندي السقا:تصحيح وتعليق.ابن قتيبة:والشعراء
   ).7/341: (األعالم. 79

   .56: م1927،مطبعة أذلف هلزهوسن،)دط.(ميمون األعشى: يف شعر أيب بصريالصبح املنري-)2(
 .124-123 :شرح مجل الزجاجي البن هشام-)3(
   .يعين الزخمشري-)4(
  .)1/425( :الكشاف-)5(
     .502 :مغين اللبيب-)6(
أبو عمرو التميمي املازين البصري،املعروف بأيب عمرو بن العالء،كان إمام أهل البصرة يف  هو زبان بن العالء بن عمار،-)7(

بغية . )265-1/262(: غاية النهاية:مجتهأنظر تر).هـ154(مات سنة .القراءات والنحو واللغة،وأحد القراء السبع
   . )2/231(: الوعاة

  ).2/315: (احلجة للقراء السبعة-)8(
   .291-290 :مغين اللبيب-)9(
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�mC��B��ADG��F��E��HL���K�������J��I��MP��O��N��Q��S��R��
V���U��TW[��Z��Y��X��\���a��`���_�� �̂�]��l� �

  )1( )).  م إخوانكمه أي ف�m P��O��NQ��lَ : قوله تعاىل (( :ابن هشام قال 
  )2()) .  ال بنفسهِمنوهلذا عدي ِب، ز ـأي ميي (( :mV���U��T��S��RWlوقال يف 

�mr��q���psz��y��x��w��v��u��t��{���~��}��|���¡��¢��
¨��§���¦��¥��¤��£©���¯��®��¬��«��ª��³���²���±�����°����´

¹��¸��¶��µº¼��»��½Â��Á��À��¿��¾���Ã��Æ����Å��Ä��l  

 أي  m ¨��§���¦��¥©�l : تفسري لقوله تعاىل  ����������m´��³���²�lفإن ... (( :ابن هشام   قال  
إن املأتى الذي أمركم اهللا به مكان احلرث ، وداللة على أن الغرض األصلي يف اإلتيان طلب النسل 

  )3( )). هوة ال حمض الش

mÈ��Ç�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�ÒÓ�
ÔÕÖl� �

  )4()) ...خمافة أن تربوا : أي خري لكم ، فحذف اخلرب ، وقيل التقدير  (( :ابن هشام قال 
وهل احملل بعد حذف اجلار     ، أو لئال تربوا    ،  يف أن تربوا     :  قدر إذ �mÍ��Ì�lومثله  ((   :وقال

  )5( )). فة أن تربوا وقيل التقدير خما، جر أو نصب ؟ فيه خالف 
  )6()).  أي ال جتعلوا احللف باهللا معترضا مانعا لكم أن تربوا (( : وقال

�mW��V����U��T��S��R��QX��_��^��]��\��[��Z��Y��l  

  عون من وطء نسائهم باحللف ، ن أي ميتm��T��S��R��Ql :وقوله تعاىل (( :ابن هشام قال 

                                                 

    .587 :السابقاملصدر -)1(
   .643-642 :املصدر نفسه-)2(
 .373 :نفسه املصدر-)3(
   .33 :نفسهاملصدر -)4(
   .34 :نفسه املصدر-)5(
  .56 : بانت سعادشرح قصيدة-)6(
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حلـف   (:  على بعضهم يف اآلية ، ورأى أنه ال يقال           ني، وملا خفي التضم   " من"عدي بـ   فلهذا   

، قال  ) يل منك مربة    ( :  ، كما تقول     "للذين"من متعلقة مبعىن    :  بل حلف عليه ، قال       ) من كذا 
  )1( )).   املتعلق يف اآلية فهمأوقعهم فيه عدم،  فغلط )  آىل من امرأته( : وأما قول الفقهاء : 

�m��g��f��e��d��c��b���a��`l  

  )2( )).  أي فال تؤذوهم بقول وال بفعل ، فإن اهللا يسمع ذلك ويعلمه (( :ابن هشام قال 

�ml��k��j�����i��hm����������y��x��w���v��u��t��s��r��q��p��o��n��
}���|��{��z~f��e�����d��c��b���a��`��_��gl��k���j��i��h��m���

p��o��nq��u��t��s��r��l  

 ... (( :���m{��zl  :وقوله�����������m�i��hl: اىليف قوله تع  ابن هشام   قال  
 ولكنهما ملا  ،خللومها من الناصب واجلازم؛  يف موضع رفع      فعالن مضارعان  "يرضعن" و "يتربصن"
:    ن لفظا وطلبيان معىن ، ومثلـهما        وهذان الفعالن خربيا  ،   ال بنون النسوة بنيا على السكون     اتص
ما عن صيغة األمر التوكيد واإلشعار بأما جديران بأن يتلقيـا   وفائدة العدول   ، ) يرمحك اهللا  (

  )3( )).  عنهما مبوجودين  فهما خمربباملسارعة ، فكأن امتثلن ،
ذكر األنفس هنا لزيادة البعث على التربص ؛ إلشعاره مبا يستنكفن منه مـن طمـوح                 (( : وقال

  )4( )).  لرجالاأنفسهن إىل 

�m��G��F��E��D��C��B��AJ��I���HK��N��M��L��
OPV��U��T��S���R��Q��W\��[��Z��Y��X��]��b��a��`��_���^��

i��h���g��f��e��d��cj���s��r��q��p��o��n��m��l��k��l  

  )5( )).  أي فشارفن انقضاء العدة ��mE��D��C��B��Al  :حنو  ...(( :ابن هشام قال 
  

                                                 

   .643 :مغين اللبيب-)1(
   .608 :املصدر نفسه-)2(
   .102 :شرح شذور الذهب-)3(
   .114 :مغين اللبيب-)4(
  .645 :املصدر نفسه-)5(
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  )1( )). مساك قبله ألن بلوغ األجل انقضاء العدة ، وإمنا اإل (( : وقال 

m~��}���|��{��z���¥��¤��£��¢��¡��¦��«���ª��©������¨���§��
¬®¯����³��²��±��°´½��¼��»��º��¹��¸���¶��µ��¾��Á��À��¿��

ÂÃÍ��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Î��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��
Û��Ú���Ù��Ø��×��ÖÜ���å��ä��ã���â��á��à��ß��Þ��Ý��l  

     إن : )3(lةَاعضم الرِت ينْ أَادر أَنمِل m )2(وأما قول بعضهم يف قراءة ابن حميصن (( :ابن هشام قال 
�m���ì��ë:  مثـل " مـن "؛ ألن اجلمـع علـى معـىن           باجلمع فحـسن   "أن يتموا " : األصل

íl] ـ     : ولكن أظهر منه قول اجلماعة       ، ]42:يـونس الناصـبة  " أن"ال  إنه قد جاء على إمه
  )4()) .املصدرية " ما"ى أختها ال علـمح

�mJ����I��H���G��F��E��D��C��B��AK���O��N��M��L��
V��U��T��S��R���Q��PW��\���[��Z���Y��X��l 

 إما النون   �������m��F��E��D��C��B��Al: الرابط يف قوله تعاىل    (( :ابن هشام   قال  
ة هي وما أضيف إليـه علـى         خمفوضة حمذوف  ) هم (على أن األصل وأزواج الذين ، وإما كلمة         

 ؛ بصن ، وهو قول األخفش ، وإما بعده ، أي أزواجهم يتر"يتربصن"التدريج ، وتقديرمها إما قبل     
 يتربص: األصل : ـ  )5(ـ وتبعه ابن مالك، وهو قول الفراء ، وقال الكسائي  أي يتربصن بعدهم 

   ألن النون  ؛ع ذكر الضمريـتن فام ، ، مث جيء بالضمري مكان األزواج لتقدم ذكرهن)6( أزواجهم
                                                 

   .255 :املصدر السابق-)1(
ه رواية شاذة يف هو حممد بن عبد الرمحن بن حميصن،أبو حفص،مقرئ أهل مكة مع ابن كثري،وأعلم قرائها بالعربية،ل-)2(

   .)6/189(:األعالم. )1/121(:العرب. )2/148(:غاية النهاية:انظر ترمجته).هـ123(تويف سنة.كتاب املبهج
   .مل أجد هذه القراءة يف كتب القراءات وال التفاسري-)3(
   .514 :مغين اللبيب-)4(
ياين الشافعي،نزيل دمشق،إمام النحاة وحافظ اللغة، هو حممد بن عبد اهللا بن مالك،أبو عبد اهللا،مجال الدين،الطائي اجل-)5(

األلفية،وتسهيل الفوائد،والكافية الشافية، ونظّم يف :من أشهر مؤلفاته).هـ600(كان إماما يف القراءات وعللها،ولد سنة
. )134-1/132 (:بغية الوعاة). 2/159:(غاية النهاية:انظر ترمجته). هـ672(القراءات قصيدتني تويف سنة 

   ).6/233: (عالماأل
  . بلفظ أزواجهن.91: معاين القرآن للكسائي-)6(
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  )1( )).  ال تضاف لكوا ضمريا ، وحصل الربط بالضمري القائم مقام الظاهر املضاف للضمري 

�mi��h��g��f�����e��d��c��b��a��`��_��^��]jm��l��k���
w��v��u��t����s��r��q��p��o���nx��|��{��z���y���

`��_��~��}ai��h���g��f��e��d��c��b���j�k����n��m��l��� �
��p�����o��l�

  أي ؛ سر أي على    m��r��q��p��o�l وقد محل األخفش على ذلك     (( :ابن هشام   قال   
  )2( )) .نكاح 
   أي ال تنووا ، وهلذا عـدي بنفـسه ال   �m ��|��{��z���yl : وقوله تعاىل  (( : وقال
  )3( )) . بعلى

�m}��|��{��z��y��x��w����v��u������t��s��r��q~�¡�������£����������¢��
¨��§���¦����¥��¤©��®����������¬��«��ª��l  

�m��|��{��z��y��x��w����v��u������t��s��r��q : ومحل عليه بعض احملققني قوله تعاىل     
}l لئال يـصري   " متسوهن"ال جمزوما بالعطف على     ،  منصوبة بأن مضمرة     "تفرضوا":   فقدر
، لنساء إن طلقتموهن يف مدة انتفاء أحد هذين األمرين          ال جناح عليكم فيما يتعلق مبهور ا      : املعىن  

وإذا انتفى املسيس دون الفرض لزم نـصف        ، مع أنه إذا انتفى الفرض دون املسيس لزم مهر املثل           
فكيف يصح نفي اجلناح عند انتفاء أحد األمرين ؟ وألن املطلقات املفروض هلـن قـد                ، املسمى  

ملا تقدم مـن    وترك ذكر املمسوسات    ، ]237 :البقرة[ �����m��°��¯���l:ذكرن ثانيا بقوله تعاىل     
وإذا ، جمزوما لكانت املمسوسات واملفروض هلن مستويني يف الذكر         " تفرضوا"ولو كان   ، املفهوم  
   .خرجت املفروض هلن عن مشاركة املمسوسات يف الذكر " إال"مبعىن"أو"قدرت 
  
  

                                                 

   .469 :مغين اللبيب-)1(
   .488  ،144 :املصدر نفسه-)2(
   .642 :املصدر نفسه-)3(
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د    ـ بل مدة مل يكن واح      ، دة انتفاء أحدمها   عن األول مبنع كون املعىن م      )1(اب ابن احلاجب  ـوأج 

خبالف األول فإنه ال ينفي إال      ،   ألنه نكرة يف سياق النفي الصريح        ؛نفيهما مجيعا   وذلك ب ، منهما  
   .)2(أحدمها

وأجاب بعضهم عن الثاين بأن ذكر املفروض هلن إمنا كان لتعيني النصف هلن ال لبيان أن هلن شيئا                  
إا نزلت يف رجل أنـصاري طلـق        :   ويؤيده قول املفسرين    ، مبعىن الواو " أو"وقيل   .يف اجلملة   

  )3()). امرأته قبل املسيس وقبل الفرض 
ويكون غايـة لنفـي      ، )4( إنه منصوب جوز هذا املعىن فيه      �m{��z�l ومن قال يف   (( : وقال
  )5( )).  مبعىن الواو)  أو : (وقيل ، ال لنفي املسيس ، اجلناح 

�m��^��]��\��[f��e��d��c��b��a���`��_g��h��

j���i���r��q��p��o��n��m��l��kstwvuxl� �
  )6( )).   والذين يشارفون املوت وترك األزواج يوصون وصية: أي (( :ابن هشام قال 
�m��S��R��Q��P��O��N����M���L��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A

U��TV_��^��]��\��[��Z��Y��X���W��`��d��c��b��a�����e

m��l��k���j��i��h��g��fn��u��t���s��r��q������p��o��

vw��{��z��y��x��l 

ن  فـإ  �m���L��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��Al : قوله تعاىل   (( :ابن هشام   قال   
وإمنـا  ، نه مل ينته علمه أو نظره إليهم يف ذلك الوقـت     ويفسده أ ، بفعل الرؤية   " إذ"املتبادر تعلق   

                                                 

 واألصويل املالكي الفقيه،ابن احلاجب الشهري بـأبو عمرو الدويين األسنائي،عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونسهو -)1(
وآخر يف األصول،والكافية وشرحها ونظمها يف فقه ،صنف خمتصرا يف ال)هـ570(ولد بعد سنة النحوي واملقرئ،

    ).135-2/134: (بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ646(تويف سنة .النحو،والشافية وشرخها يف التصريف،وغري ذلك
  ).1/264: (أمايل ابن احلاجب-)2(
  .72 :مغين اللبيب-)3(
  ".إىل"مبعىن " أو"وهو أن تكون -)4(
 .73: مغين اللبيب-)5(
 .645: املصدر نفسه-)6(
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إذ التعجب إمنا هو من ذلك ال مـن         ، أي أمل تر إىل قصتهم أو خربهم        ، حمذوف  العامل مضاف    

  )1( )). ذوام 

أال تـرى أن  ����`�m_��^��]��\��[��Z��Y��Xl: يف قولـه تعـاىل     (( :قال  و
هل طمعتم أال تقاتلوا إن كتـب       : وأن املعىن   ، االستفهام طلب فال يدخل على اجلملة اإلنشائية        

  )2()).  عليكم القتال
 أي  ،  ومالنا وأن ال نقاتل    :إن األصل  mh��g��f��e��d��c��bl: قول بعضهم  (( : وقال

  )3()) . معه  ومل يثبت يف العربية حذف واو املفعول) مالك وزيد ( : كما تقول  ،مالنا وترك القتال
m�A��O��N��M��L��K��J������I����H��G������F��E���D��C��B�

PW��V��U����T��S����R��QX��Y^���]����\��[��Z��_�b��a��`��
l��k��j��i��h��g���f���e��d��cm��p����o��n��

|��{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q}`_~��al� �
m ��U����T��S����R��Q��P��O��N��M��L��K��J : يف قوله تعـاىل    (( :ابن هشام   قال  

X��W��VYl�       القتضائه أن مـن     ؛ك فاسد   وذل، فإن املتبادر تعلق االستثناء باجلملة الثانية 
  ، وإمنا هو مستثىن مـن األوىل ،        بل ذلك مباح هلم   ، وليس كذلك   ، اغترف غرفة بيده ليس منه      

وإمنا سهل الفصل باجلملة الثانية ألا مفهومـة    ،  )4(انيةووهم أبو البقاء جتويزه كونه مستثىن من الث       
����m�Q��P��Ol اقتضى مفهومه أن   ،  ألنه إذا ذكر أن الشارب ليس منه       ؛من األوىل املفصولة    

  )5()) . فكان الفصل به كال فصل، منه 
 m^]����\��[��Zl: رفع املستثىن على إبداله من املوجب يف قراءة بعضهم           (( : وقال

مرادهم بالصفة عطف   : وقيل  ، فمن شرب منه فليس مين      ، بدليل  ، ملا كان معناه فلم يكونوا منه       

                                                 

 .495: السابقاملصدر -)1(
 .315: ختليص الشواهد-)2(
 .508: مغين اللبيب-)3(
   .199: التبيان يف إعراب القرآن-)4(
   .495: مغين اللبيب-)5(
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فـال يتبـع       ،   كالنعـت    ألن عطف البيان  ، االعتراض إن كان الزما     وهذا ال خيلص من     ، البيان   

  )1( )). أي مل يشربوا ،  مبتدأ حذف خربه "قليل: " وقيل. الضمري 
�m��|���{��z��y��x��w��v���u��t��s��r

~��}����«��ª��©��¨��§��¦���¥��¤��£��¢��¡��
��°�� �̄�®��¬l  

  )2( )).  أو أن دفع اهللا الناس،  الناس ولوال أن يدفع اهللا :أي  (( :ابن هشام قال 
 ، )لوال زيد ألكرمتـك      ( :تقول  ،  حرف يدل على امتناع شيء لوجود غريه         "لوال "(( :وقال  

، هللا مـضاف  واسـم ا ،  مبتدأ مرفوع بالضمة "دفع"و، تريد بذلك أن اإلكرام امتنع لوجود زيد  
،  مفعول منـصوب بالفتحـة       "الناس" و ، وحمله مرفوع ألنه فاعل الدفع       ولفظه جمرور بالكسرة    
لك فإنه يعمل عمل    وكل مصدر كان كذ   ،  ألنه مصدر حال حمل أن والفعل        ؛والناصب له الدفع    

، وهو منـصوب بالفتحـة   ، دل بعض من كل    ب" بعضهم"  .ال أن دفع اهللا الناس     أي ولو  الفعل ؛ 
ولوال دفع اهللا النـاس     : ر  وكذلك كل مبتدأ وقع بعد لوال والتقدي      ، وخرب املبتدأ حمذوف وجوبا     

     لوال أن يدفع اهللا بعض الناس ببعض لغلـب املفـسدون وبطلـت مـصاحل               : واملعىن  ،  موجود  
  )3( )).  األرض
�m���n��m��l��k��j��i��h��g��f��e����d��c���b��a��`��_��^��]

s��r��q��p��ot`��_��~��}��|��{����z���y��x��w�����v��u����
c���b��ad�f��e��j��i��h��g������r��q��p���o��n�������m��������l��k

z��y���x��w��v��u��t��s{¢��¡�����~��}��|��£¦��¥��¤��§��©�� �̈��
®��¬��«��ª¯´��³��²��±��°�����»��º��¹��¸���¶��µ¼����¾��½��

Â��Á��À��¿Ã��Ê��É��È��Ç���Æ����Å��Ä��

ËÌ��Ð��Ï��Î���Í����Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��Ñ���Ø��×��l  
                                                 

    .634: السابقاملصدر -)1(
   .393 :شرح شذور الذهب-)2(
   .62-61: نفسهاملصدر -)3(
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إلحيـاء  ريب الذي يفعـل ا     : املعىن���m��o�n��m��ll : قوله تعاىل  (( :ابن هشام    قال
  )1()) . واإلماتة
الذي حاج أو    أرأيت ك  :  قيل إنه على معىن    �m���o��n�������m��������l��k�...l : قوله تعاىل  (( : وقال

 ف لداللـة   فحـذ ، أو رأيت مثل الذي     : أي  ، وجيوز أن يكون على إضمار فعل       . كالذي مر   
ma��`��_��^��]l���   ألن ؛وهذا التأويل هنا وفيما تقـدم أوىل    . ألن كليهما تعجب     ؛عليه 

أمل تـر   " أي  ، وقيل الكاف زائدة    ، إضمار الفعل لداللة املعىن عليه أسهل من العطف على املعىن           
ي أمل تنظر   أ ، "الذي"الكاف اسم مبعىن مثل معطوف على       :   وقيل .ي حاج أو الذي مر      إىل الذ 
  )2()) . مر حاج أو إىل مثل الذي  الذيإىل
ماته وذلك  فإن املتبادر انتصاب مئة بأ     �m¢��¡�����~��}��|£�����l: قوله تعاىل    ... (( : وقال

والصواب أن يـضمن  ، ممتنع مع إبقائه على معناه الوضعي ؛ ألن اإلماتة سلب احلياة وهي ال متتد         
وحينئذ يتعلق به الظرف مبا فيه من ، فألبثه اهللا باملوت مائة عام      :  ه قيل ، فكأن )  ألبثه (معىن  "أماته"

، ألنه كاإلماتة يف عدم االمتـداد       ،  أي معىن اللبث ال معىن اإللباث        ؛املعىن العارض له بالتضمني     
���¨���m :ويصري هذا التعلق مبرتلته يف قوله تعاىل        ، فلو صح ذلك لعلقناه مبا فيه من معناه الوضعي          

®��¬��«��ª��©¯´��³��²��±��°��l��� . أن يدل بكلمة واحدة على      : وفائدة التضمني
  )3()) . االستفهاميدلك على ذلك أمساء الشرط و، معىن كلمتني 

�mH��G��F��E��D����C��B��AIL����K��J��MR��Q��P��O��N��S��T��
W��V��U���e��d��c��b���a��`��_���������^��]����\��[��Z��Y��Xf��

���l��k���j��i��h��gl  

ـ  "صرهن"وهذا ال يصح إذا فسر       ، "صرهن"ـ  ب" إىل" فإن املتبادر تعلق     (( :ابن هشام   قال     بـ
وعلى الوجهني جيب تقـدير     ، وأما إن فسر بأملهن فالتعلق به        ، "خذ"ـ   وإمنا تعلقه ب    "قطعهن"

        اب ـه املتصل إال يف بصل إىل ضمريل املضمر املتـه ال يتعدى فعـ ألن؛أي إىل نفسك ، مضاف 

                                                 

 .569: مغين اللبيب-)1(
 .450: نفسهاملصدر -)2(
 .493: نفسه املصدر-)3(



اجلمع والترتيب والتحقيق:  القسم التطبيقي 

 126 

  
 

 القسم الثاين
  )1( ))  ... )نظ(  

�m��Â��Á��À���¿��¾��½���¼������»��º��¹�� �̧��¶��µ��´��³��²
Ä��ÃÅÎ��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��������Ç��Æ��Ï���Ò��Ñ����Ð��

Õ��Ô��ÓÖ���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��l  

   )2(تض كقول مكي أن خيرج على خالف األصل أو على خالف الظاهر لغري مق((  :ابن هشامقال 
  اال ـأي إبط، ت ملصدر حمذوف اف نعـالكإن : اآلية ���mº��¹��¸���¶�µlيف 

 حـاال  "كالذي"والوجه أن يكون ، ويلزمه أن يقدر إبطاال كإبطال إنفاق الذي ينفق       ،  )3( كالذي
  )4( )). فهذا الوجه ال حذف فيه ، أي ال تبطلوا صدقاتكم مشبهني الذي ينفق ، من الواو 

�mV��U��T���S��RW^��]��\�����[��Z��Y��X��_���`��
c��b��adh��g��f��e�������il  

ألن الكالم يف اإلبداء ال ،  فنعم الشيء إبداؤها : واألصل ، الشيء هي فنعم  أي(( :ابن هشام قال 
  )5( )).  فانفصل وارتفع  ، عنه املضاف إليه وأنيبمث حذف املضاف، يف الصدقات 

m��n���m��l��k��r��q��p��osx���w�����v��u��t��y��z��
_��~��}����|��{`��j���i��h��g�����f��e��d��c��b��a���l  

��m��~��}����|��{��z��yx���w�����v��u��t  :مسألة ((: قال ابن هشام 
�����f��e��d��c��b��a���`_l ؟ مل جاء الفعل األول واألخري بغري نون والثاين بنون   

                                                 

 .494:  السابق املصدر-)1(
شيخ األندلس وعاملها ومقرئها وخطيبها،كان ،)هـ355(هو مكي بن أيب طالب،أبو حممد،القيسي النحوي،ولد سنة -)2(

تويف سنة . التفسرياهلداية يفواملوجز يف القراءات،وإعراب القرآن،: كثرية منهاله تصانيفمن أهل التبحر يف العلوم،
   ).2/298: (بغية الوعاة). 2/273: (العرب: انظر ترمجته).هـ437(

 ).1/111(:  ملكيمشكل إعراب القرآن-)3(
 .558: مغين اللبيب-)4(
   .287: نفسهاملصدر -)5(
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  ، فالفعل بعدها مرفوع  ؛  ، والثانية نافية     ألوىل والثالثة شرطيتان فجزمتا الفعل     ا "ما"ألن  :  واباجل 

 ، الثانيـة  ، وجميء اإلجياب بإال بعد     ، وجزم الفعل بعد الثالثة      األوىل  الفاء يف  يدل على ذلك جميء   
  ؟  فما الواوان يف اجلملة الثانية واجلملة الثالثة:  فقيل
؛ ، وحيتمل أن تكون واو احلال  وأما اليت يف الثانية فيحتمل ذلك.  فةأما اليت يف الثالثة فعاط:  فقلت

، فيكون املعىن وما تنفقوا من خري فألنفسكم يف  ليكون ذلك مفيدا لثبوت اتفاق اخلري ألنفسهم
�����m��²��±��°��¯���®��¬��«�����ª:، نظريه قوله تعاىل حالة كونه ال يراد به إال وجه اهللا

�´��³l ]تعاىل وقوله ، ]39:ا��وم : ��m��r��q��po��n��m��l�����k��j��i

��wv��u���t��sl]ا وجه ﴿  : �وقول النيب ،  ]38:ا��وم واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي
  )2()).  )1(﴾ اهللا إال أجرت عليها حىت ما جتعل يف يفّ امرأتك

�m��u��t��s��r���q���p��o��n��m��l��k
���|��{��z��y��x��w�����v¡�����~��}¢��
��«��ª��©��¨��§���¦��¥��¤��£l  

 فإن املتبـادر    m ��z��y��x��w�����vl :  يف قوله تعاىل   (( :ابن هشام   قال  
علم ،   أم مىت ظنهم ظان قد استغنوا من تعففهم           :ويفسده، اورته له    "أغنياء"ـ   ب "من "تعلق

  )3()). وهي للتعليل ، " حيسب"ـ  متعلقة ب وإمنا هي ،فال يكون جاهال حباهلم، املال  أم فقراء من
    واملراد مـن اآليـة     ، فإن اإلحلاف قيد يف السؤال املنفي       ..  . أي ال سؤال فيكون إحلافا     ((:  قالو
�����������mz��y��x��w�����vl  :بـدليل ؛   نفي الـسؤال البتـة       - واهللا أعلم  –

 التعريض بقوم ملحفني توبيخا -واهللا أعلم–ولكن أريد بذكر اإلحلاف ، والتعفف ال جيامع املسألة   
 ألن النقـيض للوصـف      ،أو التعريض جبنس امللحفني وذمهم على اإلحلاف        ، هلم على صنيعهم    
  )4( )) . املمدوح مذموم

                                                 

 يف كتاب الوصية، ومسلم. 25): 56(برقم ... رواه البخاري يف كتاب اإلميان،باب ما جاء أن األعمال بالنية واحلسبة-)1(
 ).2/767): (1628(باب الوصية بالثلث برقم 

   .12-11: أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)2(
  495: مغين اللبيب-)3(
 . )3/281( :األشباه والنظائر-)4(
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�m������º��¹¿�����¾��½����¼��»��ÀÄ��Ã��Â��Á��ÅÉ��È���������Ç��Æ���l  

.  خفض باإلضافة :  عسرة، كان  رفع ب :  ذو،  فعل ماض :   كان ، شرط:   إن (( :ابن هشام   قال  
ونظرة خرب االبتداء مضمر كأنه     ، الفاء جواب الشرط    :  فنظرة ،هلا   وكان هاهنا مبعىن وقع ال خرب     

  تأويلـه   ، "إىل"ـ  خفض ب : نظرة إىل ميسرة    :  وإن شئت قلت      ، فأمره نظرة يريد التأخري   : قال  
  :عر قال الشا ، أو وقع ذو عسرة )1(" ذو عسرةإن حصل"

  )3()) . )2(فأدفئوين     فإن الشيخ يهرمه الشتاءإذا كان الشتاء 
  )4( )) .أو فعليكم كذا ، أو فعليه كذا ،  أي فالواجب كذا �m ¿�����¾��½l ((:  وقال

�mJ���I��H��G��F��E��D��C��B��AK��N��M��L��

OPX��W��V��U��T��S�����R��Q��Y��`��_��^��]��\����[��Z��

�d��c��b��ae�f��t��s��r���q����p���o��n��m��l��k��j��i��������h��g���

w��v��ux|��{���z��y��}���c��b��a��`��_��~��

m��l���k��j��i��h��g��f��e��dnt��s��r��q��p��o��u��
~���}��|���{��z��y��x���w���v�����¢��¡����¨��§��¦��¥��¤��£

©ª¸����¶���µ��´��³��²��±��°��¯���®��¬������«��¹��
¼��»��º½Â��Á���������À��¿����¾��ÃÈ��Ç��Æ��Å��Ä��ÉË���Ê��Ì��

Î��ÍÏÑ��Ð���ÓÒ���Ôl  
" إىل"فإن املتبادر تعلق    ��������((� : ��������m~���}��|���{��z��y��x���w���vlيفابن هشام   قال  
   مستقرا يأ، وإمنا هو حال ، وهو فاسد ؛ القتضائه استمرار الكتابة إىل أجل الدين ، " تكتبوه"بـ 
  

                                                 

  ).1/228: (أوضح املسالك-)1(
،دار الكتب العلمية، 1:ط. مشس الدينحممد حسني:حتق.األنباري:أسرار العربية:انظره.البيت للربيع بن ضبع الفزاري-)2(

   .86 :م1997-هـ1418بريوت،
 .142:  البن هشامشرح مجل الزجاجي-)3(
   .589: مغين اللبيب-)4(



اجلمع والترتيب والتحقيق:  القسم التطبيقي 

 129 

  
 

 القسم الثاين
  )1( )). يف الذمة إىل أجله  

  )2( )). أي فالشاهد ��� (( :�mc��b��a��`��_��~�l :يف  وقال
���m¥¦�ª��©��¨��§��l:من أقسط إذا عدل ومن أقام ، قال اهللا تعـاىل           ...  (( : قالو

     (3))).  ]2:الطالق [���m~��}��|_��l]9:احلجرات[

�mn��m��l���k���j��i��h��go����p����w��v��u���t��s��r��q��

{��z��y��x|����~��}��¡��¦��¥��¤��£��¢��l 

أحـد  :  وقيل    ،  أي بني أحد وأحد منهم     m {��z��y��x��w��v|��l (( :ابن هشام   قال   
بل هـو املوضـوع     ،  ]1:اإلخالص[�m���D��C��B��Al  :هـفيهما ليس مبعىن واحد مثله يف قول      

رد بأنه يقتضي حينئذ أن املعرض م       و، فال تقدير   )  الواو ( مبدلة من    ومهزته أصلية ال  ،  للعموم
وإمنا فرقوا بني حممد عليه الصالة والسالم وبني غريه         ، رسل  ال  فرقوا بني كل   - وهم الكافرون  -

 ؛ بني أحد وبـني اهللا       : وأن املقدر ، ظهر يل وجه التقدير     ويف لزوم هذا نظر والذي ي     ، يف النبوة   
  )4( )) .]150:النساء[ �mfj��i��h��gk��l : بدليل
  

  ــــــــــــــــــــــــ
� �� �

� �

� �

� �

� �

� �

                                                 

   .493: السابقاملصدر -)1(
  .587: نفسهاملصدر -)2(
   .23: شرح قصيدة بانت سعاد-)3(
   .584 :مغين اللبيب-)4(
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���و����ل����אن �

�m��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S��R��Q��P��O��N�����M��L��K

\]e��d����c��b��a������`��_����^��fj��i��h��g������kl� �

ا نزل القرآن منجمـا     مل: فقال  ،  فرقا   )1(وزعم الزخمشري أن بني التعديتني     ... (( :ابن هشام   قال  
وإمنا قال هو يف خطبـة      ، )2(يف الثاين )  أنزل (يف األول و  )  لنز ( ـوالكتابان مجلة واحدة جيء ب    

 . )3("حل منجمـا  اونزله حبسب املص  ، احلمد هللا الذي أنزل القرآن كالما مؤلفا منظما          : "الكشاف
�m��C��B��Aيا وهو اإلنزال املذكور يف      أنزله من اللوح احملفوظ إىل السماء الدن      : ألنه أراد باألول    

��E��Dl]1:القدر[،     ويف قوله تعاىل :�m��m��l��k��j��i���hl] 185:البقـرة[ . 
فتكلف ال  ، الذي أنزل يف وجوب صومه أو الذي أنزل يف شأنه           :  إن املعىن :  )4(وأما قول القفال  

،  جنوما يف ثالث وعشرين سـنة        � ترتيله من السماء الدنيا إىل رسول اهللا      : وبالتايل  ، داعي إليه   
����m�Ã��Â��ÁÉ����È��Ç��Æ��Å��Ä����Ê�l :وبشكل علـى الزخمـشري قولـه تعـاىل        

¸����m��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹  :فقد نزل يف مجلة واحدة وقوله تعاىل       ]32:لفرقان[
Ã��Â��Ál ]وذلك إشارة إىل قوله تعـاىل      ،]140:النساء : �m��Î�����Í��Ì��Ë��Ê��Él�

�)5( )).  ، وهي آية واحدة ]68:األنعام[ يةاآل �

�ms��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i����h���gt��x��w��v��u��

¢��¡�����~��}���|��{��z��y£¨��§��¦��¥��¤��©����¬��«��ª���

´��³��²�������±��°��¯��®µ��¼��»��º���¹�����¸��¶��l                                  
�ويـدل علـى ذلـك     ، ون معناه إىل رم     ل أي وأما غريهم فيؤمنون به ويك      (( :ابن هشام   قال   

m´��³��²�������±��°��¯��®����¬��«��ªµ�l       عنـد اهللا      أي كل من املتشابه واحملكم مـن  ،
                                                 

   .ديد الزايبتش) نزل(باهلمزة،و) أنزل(أي -)1(
   ).1/526: (الكشاف-)2(
  ).1/95( :املصدر نفسه-)3(
مفسر حمدث فقيه لغوي،من .)هـ291(هو حممد بن علي بن إمساعيل،أبوبكر،الشاشي،املعروف بالقفال الكبري،ولد سنة -)4(

   ).6/274:(األعالم. )2/122 :(العرب:انظر ترمجته).هـ365(تويف سنة .أصول الفقه،حماسن الشريعة: كتبه
 .487:مغين اللبيب-)5(
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وعلى هذا الوقـف    ...  )  الراسخون يف العلم فيقولون    وأما ( :وكأنه قيل     ، واإلميان ما واجب   

  )m¨��§©��l�. (( )1على 

�mH�G��F�E��D��C���B��AL��K��J���I��MPO�NQRl� �
  )2( )).  أي بدل طاعة اهللا أو بدل رمحة اهللا (( :ابن هشام قال 

�ml��k��j��i����h��g��f��ems���r��q��p��o��n��t��u��

x��w��vy~��}���|��{��z�����¤��£��¢��¡��l 

  )3( )). موا أي أسِل (( : �ms�l :يف قوله تعاىلابن هشام قال  

�m´��³��²��±��°��¯��®��¬µ�����¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸���¶��

Ã���Â��Á��ÀÄÇ��Æ��Å��È��Ì��Ë��Ê��É��l�� �

فلـيس يف   : واملعىن  ، من للبيان أو لالبتداء       ...(( : �m º ��¾��½��¼��»lيفابن هشام   قال  
  )4( )). شيء من والية اهللا 

m����M��L���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��S��R��Q��P���O��N

TUX��W����V��Y��]��\��[��Z��l� �

،   حكاه مكـي     )5("حيذركم"ـ  إنه ظرف ل  �m�B��A�l من زعم يف     قول ... (( : ابن هشام قال  
وال يكـون   ،  ألن التحذير يف الدنيا ال يف اآلخرة         ؛ أوالصواب اجلزم بأنه خط   ،  )6(وفيه نظر : قال  

ـ    ىف قـد اسـتو    "حيذر"ألن   ؛   ]18:غافر[ �m�R��Q��S�lكما يف   " حيذركم"�مفعوال به ل
�)7( )) ...ذكروا أو احذروا ا:  وإمنا هو نصب مبحذوف تقديره ، مفعوليه �

                                                 

 .63: املصدر السابق-)1(
 .308 :املصدر نفسه-)2(
   .22 :املصدر نفسه-)3(
 .309 :املصدر نفسه-)4(
   .السابقة) 28(من اآلية رقم -)5(
 ).1/134: (مشكل إعراب القرآن-)6(
 .501 :مغين اللبيب-)7(
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�m����`��_��^h����g��f��e���d��c���b��ai��m���l��k��j��l 

 أي فإن تتبعوين حيبـبكم      me���d��clهو مطرد بعد الطلب حنو       (( : )1( ابن هشام قال  
  )2( )). اهللا 

�m´��³��²���±��°���¯��®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦µ��¸��¶��

��Á��À��¿��¾��½������¼��»��º��¹l  
 مـن   "إين"ـ   إذا اجلملتان املصدرتان ب    )3("توضع"ء  فيمن قرأ بسكون تا    ... ((: ابن هشام   قال  

يت وهبت  وليس الذكر الذي طلبته كاألنثى ال     : واملعىن  ، وما بينهما اعتراض    ، قوهلا عليها السالم    
 m�����×��Ö����Õ�����Ô��Ól : هنا مجلتان معترضتان كقوله تعـاىل     : وقال الزخمشري    .هلا  

ال ،  ألن الذي يف اآلية الثانية اعتراضان كل منهما جبملة           ؛ويف التنظري نظر    .  )4(انتهى ]76:الواقعـة [
  )5( )). اعتراض واحد جبملتني 

m®���¬��«��ª��©��¨¯�´��³��²�������±��°����º��¹���¸��¶��µ�

��¿��¾��½��¼��»l  

  )6( )). يقولون :  وقيل، وقيل يتعرفون ،  فقيل التقدير ينظرون أيهم يكفل مرمي (( :ابن هشام قال 
�mr��q���p��o��n��m���l��k��j��is�������y��x��w��v��u��t���

�̀�_��~��}���|��{��zah��g��f��e���d��c��b��i��
p��o���n��m��l��k��jqr�����z��y�����������x��w��v��u��t��s��l 

����m����yإن الضمري راجع للكاف من : �m|��{lقال الزخمشري يف  (( :ابن هشام قال   �
� �

                                                 

    .)حذف مجلة الشرط ( حتت عنوان -)1(
 .605 :بمغين اللبي-)2(
 ).3/32( :احلجة للقراء السبعة:انظر.وهي قراءة غري أيب بكر عن عاصم وابن عامر اللذين قرآ بسكون العني وضم التاء-)3(
  ).1/551(: الكشاف-)4(
 .373 :مغين اللبيب-)5(
  .393 :املصدر نفسه-)6(
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zl 2( )).  )1( ، انتهىأي فأنفخ يف ذلك الشيء املماثل فيصري كسائر الطيور(  

�m|���{��z��y����x���w���v}��§��¦������¥����¤����£��¢��¡�����~��l  

العتبار ما يعطيه ظـاهر لفـظ        ، "مثل آدم "ـ   وما بعده تفسري ل    "خلقه"ـ   ف (( :ابن هشام   ال  ق
إن شأن عيسى كشأن آدم : أي ، بل باعتبار املعىن ، اجلملة من كونه قدر جسدا من طني مث كون 

  )3( )). وهو التولد بني أبوين ، يف اخلروج عن مستمر العادة 
  )4( )) . أي فكان ((  :�m����¥����¤����£��¢����¦��lيف وقال
�m��q���p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f�������e��d���c��b���a�� �̀�_��^

rs{��z��y��x��w��v���u��t��|��`��_���~��}��l  
 قاله بعـضهم يف قولـه      ،  املكسورة أيضا    "إن"ـ  ك، النفي   )5(املعىن الثاين ...  (( :ابن هشام   قال  
 أحد مثـل مـا      منوا بأن يؤتى  وال تؤ :  إن املعىن :  وقيل. m�l��k��j��i��n��m�l : تعاىل

  )6( )) .ومجلة القول اعتراض ،  أوتيتم من الكتاب إال ملن تبع دينكم
: وإن املعىن  m_l ـ متعلق ب m��k��j��il كذا مثل ابن مالك وغريه بناء على         (( : وقال

وبأن ذلك األحد حيـاجونكم     ، أوتيتم   من كتب اهللا مثلما      وال تظهروا تصديقكم بأن أحدا يؤتى     
ألن ذلك ال يغـري اعتقـادهم خبـالف    ، إال ألهل دينكم    ، عند اهللا يوم القيامة باحلق فيغلبونكم       

ومعـىن  ،  فإن ذلك يدعوهم إىل اإلسالم    ؛وخبالف املشركني   ،  فإن ذلك يزيدهم ثباتا      ؛املسلمني  
  .  مل يضره مكرهم فإذا قدره ألحد، االعتراض حينئذ أن اهلدى بيد اهللا 

  روا اإلميان ـوال تظه: وهي أن يكون الكالم قد مت عند االستثناء واملراد ، واآلية حمتملة لغري ذلك 
  
  

                                                 

  ).1/560: (الكشاف-)1(
 .180 :مغين اللبيب-)2(
 .379 :املصدر نفسه-)3(
 .648 :املصدر نفسه-)4(
 .تكملة لكالم سابق" أن"يعين لـ -)5(
 .42 :مغين اللبيب-)6(
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 مث )1( الكاذب الذي توقعونه وجه النهار وتنقصونه آخره إال ملن كان منكم كعبد اهللا بـن سـالم         

وعلى هـذا  ، كان عندهم أقرب وذلك ألن إسالمهم كان أغيظ هلم ورجعوهم إل الكفر       : أسلم  
 أحـد   أي لكراهية أن يؤتى   ، مبحذوف مؤخر   وهو متعلق   ، من كالم اهللا تعاىل      m���j��ilـف

  :وهذا الوجه أرجح لوجهني ، دبرمت هذا الكيد 
  . قلتم ذلك أي لكراهية أن يؤتى ، )3( مزتني�lتىؤ ينْأَأَ m )2(أن املوافق لقراءة ابن كثري: أحدمها 
  )4( )) .ا فيما بعده" إال"ه األول عمل ما قبل أن الوج:  والثاين
�m���n��m��l�����k��j��i��h��g��f�����e��d��c��b�������a������`��_

{��z������������y��x������w��v��������������u��t��s�����r��q��p��o���~��}��|

b��a��� �̀���_c���j��i��h��g��f����e��d��l  
 وفاعله   ، فمن رفعه قطعه عما قبله     ، )5(  ونصبه �lمرَكُمأْيm قرئ يف السبع برفع      (( :ابن هشام   قال  

 علـى   "ال"و" لن يأمركم "ويؤيد االستئناف قراءة بعضهم و    ،  �ضمري الرسول    ضمريه تعاىل أو  
 "ال"و،  كـذلك    "يقولون" كما   "يؤتيه "ومن نصبه فهو معطوف على    ، غري   هذه القراءة نافيه ال   

مث ، ومل يذكر الزخمشري غريه      ، "يقول"على  : وقيل  ، ئدة مؤكدة ملعىن النفي السابق      على هذه زا  
  :وجهني " ال"جوز يف 
مث يأمر  ، ما كان لبشر أن ينصبه اهللا للدعاء إىل عبادته وترك األنداد            : فاملعىن  ، الزيادة  :  أحدمها  

  . أربابا الناس بأن يكونوا عبادا له ويأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني
                                                 

، �هو عبد اهللا بن سالم اإلمام احلرب،املشهود له باجلنة،أبو احلارث اإلسرائيلي مث األنصاري،من خواص أصحاب النيب -)1(
انظر ).هـ43 (تويف. املقدساملدينة،ومساه عبد اهللا،شهد فتح بيت �كان امسه احلصني،أسلم إذ قدم النيب 

 ،)دط.(طه حممد الزيين:حتق.ابن حجر: اإلصابة يف متييز الصحابة.438-437 : األصحابمعرفةاالستيعاب يف :ترمجته
  ).110-6/108 (:م1993-هـ1414مكتبة ابن تيمية،القاهرة،

عة،عامل بالعربية،كان قاضي اجلماعة أحد القراء السب،)هـ45( املكي،ولد سنة أبو معبد،عبد اهللا بن كثري بن عمرو هو-)2(
 جرب وجماهد بناملخزومي،تلقى القراءة عن أيب السائب ،مل ينازعه فيها منازعمبكة،وإمام الناس يف القراءة ا 

تويف سنة .البزي وقنبل:،ولقي بعضا من الصحابة وروى عنهم،أشهر من روى عنهبن عباسا املكي،ودرباس موىل
 ).397-1/396: ( النهايةغاية:انظر ترمجته).هـ120(

 .93 :الكايف يف القراءات السبع). 3/62(: احلجة للقراء السبعة-)3(
   .375 :مغين اللبيب-)4(
  .94: الكايف يف القراءات السبع:انظر.بالنصب قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة،وبالسكون أبو شعيب،ورفعها الباقون-)5(
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ووجهه بأن النيب عليه الصالة والسالم كان ينهي قريشا عن عبادة           ، أن تكون غري زائدة     :  والثاين 

ما كان  : أنتخذك ربا ؟ قيل هلم      : فلما قالوا له    ،  وعيسى   اب عن عبادة عزير   املالئكة  وأهل الكت   
هذا ملخـص   ، الئكة واألنبياء   وينهاهم عن عبادة امل   ، لبشر أن يستنبئه اهللا مث يأمر الناس بعبادته         

  . ألا حالته عليه الصالة والسالم "ينهي "وإمنا فسر ال يأمر بـ ، )1( كالمه
 وهي احلالة اليت يكـون ـا البـشر         : ألول  ر أعم من النهي والسكوت واملراد ا      وإال فانتفاء األم  

 وهو شريكهم يف قولـه      ، ألن يه عن عبادم لكوم خملوقني ال يستحقون أن يعبدوا            ؛متناقضا  
  )2( )).  على القراءتني التفات �m}��|�lفكيف يأمرهم بعبادته ؟ واخلطاب يف : خملوقا 
�m��y��x��w��v��u��t���s��r��q����p��o��n��m��l��k

��¬��«��ª��© �̈�§���¦¥��¤��£��¢��¡�����~}��|�����{��z
���±��°��¯��®l  

   ؟ ما إعراا. �����m��o��n��m��l��k��r��q����p��t���sl ((: ابن هشامقال 
فأما عن فتحها فتحتمـل     .  )3(ما آتيتكم بكسرها  ، ولِ  ما آتيتكم بالفتح   لَ  :فيها قراءتان :  اجلواب
�m��k: ، وهي جواب القسم املفهوم من قوله تعاىل        أن تكون الالم لالبتداء   :  أحدمها  : وجهني

o��n��m��ll�     والتقـدير .  ، ومن كتاب حـال    ...   وما موصولة مبتدأ، وآتيتكم صلة :
، مجلة معطوفة على اجلملة الواقعـة صـلة،          وجاءكم رسول مصدق ملا معكم    ،  للذي آتيتكموه   
، مث حذفت اهلاء توسـعا       والتقدير مث جاءكم به رسول    . والعائد حمذوف أيضا  . فيكون صلة ثانية  

وعـن   . ن آتيتكمـوه  ، مث حذف بعد ذلك كما حذفت اهلاء م         فانتصب الضمري واتصل بالفعل   
�m����pملا كـان هـو نفـس مـا           m�y��xzl : األخفش أن ما معكم من قوله تعاىل      
��t���s��r��ql  أبـو  :  وهذا نظري قـوهلم    . ، ومل حيتج إىل عائد      حصل الربط
أن يكون :  والوجه الثاين . ، فال ينبغي التخريج عليه ، وذلك شاذ سعيد الذي رويت عن اخلدري

، ألنه   ، وآتيتكم يف موضع جزم ألنه فعل الشرط وجاءكم كذلك          ئة، وما شرطية  الالم الم التوط  
معطوف عليه وعلى هذا فما مفعول آلتيتكم قدم ألن هلا الصدر، وليس مبتدأ ألن ذلك يؤدي إىل                 

                                                 

 ).1/575: (الكشاف-)1(
 .247 :مغين اللبيب-)2(
 .94 :الكايف يف القراءات السبع:انظر.بالكسر قرأ محزة،وفتحها الباقون-)3(
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.  عند البصريني إال يف الضرورة    )  زيد ضربت  ( ، فلهذا ال جيوز    ، وقطعه عنه   يئة العامل للعمل   

 أما إذا قدرنا ما موصـولة فـألن    . " الرسول"قطعا ال على     "ما" رور بالياء يعود على   والضمري ا
وأما  .اخلرب قسم حمذوف، وجوابه مذكور وهو لتؤمنن، فال بد من ضمري يرجع منه للمبتدأ وهو ما

، فألن اسم الشرط إذا مل يكن ظرفا لزم اشتمال جوابه على ضمري راجع إليه                إذا قدرنا ما شرطية   
  : وعن أيب احلسن أنه جييز ذلك مستدال بنحو قوله)  أضرب عمرا (ما تصنع ]  جيوزفال[

  )1(ومن تكن احلضارة أعجبته       فأي رجال باديـة ترانا
.  ، وقوله يف املسألة ضعيف وال يتمسك له يف البيـت  وعلى هذا فيجوز عود الضمري على رسول    

، وما إما مـصدر     .  أخذ ميثاقكم هلذا األمر   :  أيوأما من كسر الالم فهي الم اجلر متعلقة بأخذ          
ألن يف  ؛  ، ويف الضمريين من آتيتكم التفاتان        ، مث جميء رسول    الكتاب واحلكمة  أي إليتائي إياكم  

    )2 ()) . ، ويأيت املذهبان يف رابط اجلملة ، وما موصولة األول خروجا من الغيبة إىل اخلطاب
 �t���s��r��q����lِلمآ������mo��n��m��l��k )3( وقراءة محزة  (( :ابن هشام   قال  
 نمصدقا ملا معكم لتؤمن    �مث يء حممد    ،   أي ألجل إتياين إياكم بعض الكتاب واحلكمة          اآلية
 وتعلقت باجلواب املؤخر على االتساع يف الظرف      ، والالم تعليلية   ، مصدرية فيهما   : "ما"ـف،  به
  ؟����m w��v��ulفأين العائد يف: فان قلت  ...
وقد يـضعف   ، مصدق له   :  فكأنه قيل    �mq����pl هو نفس    m ��z��ylإن  : قلت  

  :هذا لقلته حنو قوله 
  )4(وأنت الذي يف رمحـة اهللا أطمع.............................     

 " مـا "و، أو الالم لالبتـداء      ، شرطية   "ما") .  الم التوطئة  (وأما قراءة الباقني بالفتح فالالم       ...
  )5( )). وهي مفعولة على األول ومبتدأ على الثاين ،   أي الذي آتيتكموه ،لةموصو

                                                 

أمحد :حتق.رواية اجلواليقي.أليب متام:ديوان احلماسة:،انظروهو شاعر إسالمي مقلعمري بن شييم،:هذا البيت للقطامي-)1(
   .65 :م1998-هـ1418لبنان،-دار الكتب العلمية،بريوت،1حسن بسج ط

  .41-39 :بة يف إعراب القرآنأسئلة وأجو-)2(
أحد القراء السبعة ولد سنة ،اإلمام احلرب،الزيات الكويف التميمي موالهم،أبو عمارة،هو محزة بن حبيب بن عمارة-)3(

 .وكان إماما حجة ثقة ثبتا عاملا بالقرآن والعربية والفرائض،فيحتمل أن يكون رأى بعضهم،أدرك الصحابة،)هـ80(
 ).238-1/236: (غاية النهاية:ظر ترمجتهأن). هـ156(تويف سنة

 .الظاهر أنه نون ليلى،وليس يف ديوانه. فيا رب ليلى أنت يف كل موطن:صدره-)4(
 .207-206:مغين اللبيب -)5(
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�mu����t��s��r��qvz���y��x��w��{��¤��£��¢����¡������~��}��|��

¥¦¯�������®��¬��«��ª��©����� �̈�§����l 

 وهللا  : ئذويرده أن املعىن حين   ،  فاعل باملصدر    "من"إن  ... :  )1(  قول ابن السيد   (( :ابن هشام   قال   
 وفيه مع فساد    ، فيلزم تأثيم مجيع الناس إذا ختلف مستطيع عن احلج           ؛على الناس أن حيج املستطيع      

...  إضافة املصدر إىل املفعـول شـاذ         صناعة ؛ ألن اإلتيان بالفاعل بعد      ال املعىن ضعف من جهة   
فـإن  ، كوا مبتدأ    )2( يف اآلية أا بدل من الناس بدل بعض ، وجوز الكسائي           "من"واملشهور يف   

مـن اسـتطاع    : كانت موصولة فخربها حمذوف ، أو شرطية فاحملذوف جواا ، والتقدير عليها             
   )3( ))وعليهن فالعموم خمصص إما بالبدل أو باجلملة ، فليحج 

�mf��e��d��c��b��ag���p��o��n���������m��l��k��j��i��h���

|��{������z��y��x��w��v��u��t��s��r���q}����a��`��_��~
��e�����d��c��bl  

  )mt��s��rl�  .(( )4مثلها يف ،  وأصبح مبعىن صار (( :ابن هشام قال 
 وحيتمل أن الـضمري     ،  أي من الشفا   ���m|��{������z��y��x��w��v��u�l... ((:  وقال
  )5( )) .وا منها قذ؛ ألم ما كانوا يف النار حىت ينوفيه بعد ،  للنار

�m«����ª��©��¨��§¬��¶��µ����������´��³��²��±��°��¯��®��
��»��º���������¹��¸l  

فتبعتـه  ، فحذف القول استغناء عنه باملقول      ، فيقال هلم أكفرمت    :   قلت األصل  (( :ابن هشام   قال  
كاحلاج عن غريه يصلي عنه ركعيت      ، ورب شيء يصح تبعا وال يصح استقالال        ، الفاء يف احلذف    

  .هور مهذا قول اجل،  مل يصح على الصحيح ريه ابتداء ولو صلى أحد عن غ، الطواف 
                                                 

شرح أدب الكاتب،وشرح سقط الزند، :هو عبد اهللا بن حممد بن السيد،أبو حممد،البطَلْيوسي،عامل يف اللغة واألدب،له-)1(
   ). 56-2/55( :بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ521(تويف سنة .ل يف شرح أبيات اجلملواحلل

 .104: يف معاين القرآن له-)2(
  .498: مغين اللبيب-)3(
   .436 :ختليص الشواهد-)4(
   .478 :مغين اللبيب-)5(
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  وأن اجلـواب يف    ،   ال حتذف يف غري الضرورة أصـال         "أما"وزعم بعض املتأخرين أن فاء جواب        

،  الفاء إىل املقـول      تفحذف القول وانتقل  ،  فيقال هلم ذوقوا      :واألصل،   فذوقوا العذاب     :اآلية
  )1( )) . وأن ما بينهما اعتراض

�m�¿Ä��Ã������Â��Á������À�Å���É��È��Ç��Æ��l  

  )2()). وهلذا عدي إىل اثنني ال إىل واحد ، أي فلن حيرموا ثوابه ، أي فلن حيرموه  (( :ابن هشام قال 
�m��~��}��|��{��z���y��x��w��v��u��t��s��r��q�����p��o

e��d���c��b��a��`���_fj��i��h��g��k���o��n�������������m��l��l  

، بعدما كان قاصرا     إىل مفعولني    ) قصرت (بقصر اهلمزة مبعىن    )  لوتأ (عدي   (( :ابن هشام    قال
 ومنه قولـه    ،)  ال أمنعك  (  معىن ا ضمن مل)  ال آلوك نصحا وال آلوك جهدا      ( : وذلك يف قوهلم  

  )�mw��x���yl���� .(( )3 : تعاىل
أنفات على وجه التعليل للنهي عـن       األحسن واألبلغ أن تكون مست     : )4(قال الزخمشري  (( : وقال

أي ، صفتني   ���m~��}��l و m���x��wlأن يكون    وجيوز    ، اختاذهم بطانة من دون املسلمني    
بـني   هذا الوجه ؛ لعدم حرف العطف       ياحدومنع الو .  نعتكم فسادا بادية بغضاؤهم    ما بطانة غري 
 والـذي يظهـر أن      . ) تكال تتخذ صاحبا يؤذيك أحب مفارق      (:  وزعم أنه ال يقال   ، اجلملتني  

��m�j��i��h��g���k : الصفة تتعدد بغري عاطف وإن كانت مجلة كما يف اخلرب حنـو           

p��o���nm��l�ql]4-1:الرمحن[ .  
�m��uنه سأل ما احلكمـة يف تقـدمي         اآلية سهو ؛ فإ   يف تفسري هذه     �)5(وحصل لإلمام فخر الدين   

vl على��mt��l        ؟ وأجاب بأن حمط النهي هو mv��u�l ال �mt��l ،  فلـذلك
  )7( )). وليست التالوة كما ذكر ، )6(قدم األهم

                                                 

  .62 :املصدر السابق-)1(
 .642 :املصدر نفسه-)2(
   .488 :نفسه املصدر-)3(
   .)1/616( :الكشافيف -)4(
  .221:  صالرازي وقد سبقت ترمجته هو-)5(
   .)8/616(: تفسري الفخر الرازي-)6(
   .366 :مغين اللبيب-)7(
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�m®��¬��«��ª��©��¨��§��¦¯��¶��µ��´��³��²��±��°���
¼��»��º��¹�����¸½���Â��Á��À���¿��¾��l  

  )1( )) .فاصربوا فقد مس القوم قرح مثله : ��� أي��m�¨��§��¦l (( :ابن هشام قال 

mk��j��i��h��g��f����e����d��cl�s��r��q���p���o��n��m�t��u��
|��{�������z��y��x��w��v}��a��`��_��~��l  

وليست صفته عليه الصالة والـسالم      ،  للحصر قطعا    "إال"و،  للنفي   "ما"فإن   (( :ابن هشام   قال  
ء احلصر فجا، ولكن ملا استعظموا موته جعلوا كـأم أثبتوا له البقاء الدائم  . منحصرة يف الرسالة    

  )2( )).   إفرادويسمى قصر، ذلك باعتبار 

�m°��¯���®��¬��«��ª��©��¨����§��¦��¥���������¤��£�����¢��¡�����~��}±��
��µ�� �́�³��²l  

يعين ألن التكثري ال    ،  بالفعل   "ربيون"لزم ارتفاع   " قتل"إذا قرئ بتشديد    : قيل   (( :ابن هشام   قال  
وإمنا أفـرد   ،   "كأين"بدليل  ،  ال واحد   دد  ليس بشيء ؛ ألن النيب هنا متع      و، ينصرف إىل الواحد    
  )3( )) . الضمري حبسب لفظها

�mK���J��I��H��G��F��E��D��C��B��AL��P��O��N��M��
��Q�V��U��T���S��RW^��]��\��[��Z��Y��X��_d��������c��b���a��`���e��

l��k��j��i��h��g��fmw��v��u��t����s��r��q��������p��o��n���x�����{��z��y����|���������
d��c��b��a������`��_��~��}e��l��k��j��i��h��g��f���

n��mo��t��s��r��q��p���l  

أي وطائفـة    ، أو صفة مقدرة  ، هم  ـطائفة غشيتهم وطائفة مل يغش    : إذ املعىن    (( :ابن هشام   قال  
  ه ومنكم طائفة هذ: أي ،  واخلرب حمذوف  ، وحيتمل أن اجلمل الثالث بعده صفاتمن غريكم ، 

  
                                                 

   .607 :املصدر السابق-)1(
  .46 :املصدر نفسه-)2(
   .519 :نفسه املصدر-)3(
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  )1( )).  أو صفة ثانية لوالثانية إما خرب أو، أو أن اجلملة األوىل صفة والثالثة خرب ، صفتهم  

mN��M��L���K��J��IOW���V��U��T��S��R������Q��P��X��[��Z��Y���

_��^��]��\`e��d��c���b��a��fk��j��i��h��g����l  
إا لالستفهام   : ��mL���K��J��Ilوقال مجاعة منهم اإلمام فخر الدين يف        ((  :ابن هشام   قال  
 ألـا ال     ؛ وأن خفض رمحة حينئذ ال يتجه     ، ويرده ثبوت األلف     ، )2( أي فبأي رمحة  ،  التعجيب

مـا صـنعت     : ( إذ املبدل من اسم االستفهام جيب اقترانه مزة االستفهام حنو            ؛" ما"تكون من   
إال ، ستفهام والشرط ال تستغين عن الوصف        النكرة الواقعة يف غري اال     "ما"ن  وأل)  ؟أخريا أم شرا    

، ...  على خالف فيهن     ) إين مما أن أفعل    ( :قوهلم  :  وإال يف حنو  ،  التعجب ونعم وبئس     يف بايب 
وما ال يوصف كالضمري ال يعطف عليـه  ،  وألن ما االستفهامية ال توصف وال عطف بيان ؛ هلذا   

 وأمساء الشرط واملوصوالت ال يضاف منها غري        ألن أمساء االستفهام   عطف بيان وال مضاف إليه ؛     
والصحيح أن  ،   ) بكم درهم اشتريت   (: وكم يف االستفهام عند الزجاج يف حنو        ، باتفاق  )  أي (

  )3( )). حمذوفة " نِم"ـجره ب
  )4( )).   أي فربمحة(( :���mL���K��J��Ilيف وقال 
 ألنه يـسبق إىل     ؛اهللا تعاىل أنه زائد     نب املعرب يف حرف ثبت يف كتاب        ت أن جي   وينبغي (( : وقال
 ال معىن له أصال ، وكالم اهللا تعاىل مرته عن ذلك ، وقد وقع هذا الـوهم                   ما  الزائد هو  : األذهان

فأمـا    ، احملققون على أن املهمل ال يقع يف كالم اهللا تعاىل         : لإلمام العالمة احملقق فخر الدين فقال       
فبأي : مية للتعجب والتقدير    يمكن أن تكون استفها    ف m�J��IL���Kl: تعاىل  قوله  يف   "ما"

  )5(انتهى . رمحة
  . ال املهمل  ، معناه الذي مل يؤت به إال رد التقوية والتأكيد ،والزائد عند النحويني

  :والتوجيه املذكور باطل ألمرين 

                                                 

   .196 :ختليص الشواهد-)1(
   . )9/64( :تفسري الفخر الرازي-)2(
   .290 :ين اللبيبمغ-)3(
   .123 :قواعد اإلعراب-)4(
   . )9/64( :تفسري الفخر الرازي-)5(
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 �mB��Al:االستفهامية إذا خفضت حبرف جر وجب حذف ألفها حنـو         )  ما (أن  : أحدمها  

    .]1:بأالن[
إذ ليس يف أمساء االستفهام ما   ؛   ألنه ال يكون باإلضافة      ؛ حينئذ يشكل    "رمحة "أن خفض : والثاين  

ألن املبدل من اسم االستفهام ال بد أن        )  ما (عند الزجاج ، وال باإلبدال من       ) أي  ( يضاف إال   
ال )  مـا  ( ألن   ؛ وال صـفة  . قيم ؟   كيف أنت ، أصحيح أم س     :  حنو    ، يقترن مزة االستفهام  

ال يوصف وال يعطف عليه بيـان    )  ما ( ألن    ؛  أو استفهامية ، وال بيانا     وصف إذا كانت شرطية   ت
   )1( )) .، وكثري من املتقدمني يسمون الزائد صلة ، وبعضهم يسميه مؤكدا  كاملضمرات
�m���]��\��������[��Z��Y��X��W����V��U����T��S��Rl  

  )2( )).  أي خيوفكم بأوليائه �m�S��R����V��U����T�l (( :ابن هشام قال 
m��g��f���e��d��c��b��a��`��_��^��]���\�����[��Z��Y��X

hi��m��l��k��j��l  
  )3( )).  ي حبيث يفوزون منهأ �mh��g��f���e��d�l (( :ابن هشام قال 
:  )4(بالغيبة وضم آخر الفعل   �������������lيحسبنهم�m��dيف قراءة أيب عمرو     ...   :قال الزخمشري و (( : وقال

ال حيـسبنهم الـذين      ( : واألصـل  ،ين يفرحون واقعا على ضمريهم حمذوفا       إن الفعل مسند للذ   
   )6( )).  )5(فال حيسبنهم توكيد  ال حيسنب أنفسهم الذين يفرحون فائزين ،: أي ) يفرحون مبفازة

�m|��{��z�����y��x}��`��_��~��l   
   )7( )) . أي متاعهم متاع قليل������������m�����y��xl:حنو (( :ابن هشام قال 

  ــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

  . 126-125 :قواعد اإلعراب-)1(
   .598 :مغين اللبيب-)2(
   .436 :ختليص الشواهد-)3(
   .97 :الكايف يف القراءات السبع-)4(
   ).1/673( :الكشاف-)5(
   .461 :مغين اللبيب-)6(
  . )1/408( : البدريةشرح اللمحة-)7(
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�	��و���א���� �

�mv��u��t���sw��£��¢��¡�������~��}��|��{��z��y��x��l 

 أصله فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء منه ، فحول اإلسناد عن املضاف وهو            (( :ابن هشام   قال   
وجيء بدل اهلاء والنون بنون النسوة ، مث جيء بذلك ،  ضمري النسوة األنفس إىل املضاف إليه وهو

  )1( )) . املضاف الذي حول عنه اإلسناد فضلة ومتييزا
�m�h��g���f��e��d��q��p��o��n��m��l���k��j��i�

rs���l  
لترك أي وليخش الذين إن شارفوا وقاربوا أن يتركوا ، وإمنا أولنا الترك مبشارفة ا (( :ابن هشام قال 

  )2()).  ألم بعده أموات ؛ ، وإمنا يتوجه إليهم قبل الترك ءألن اخلطاب لألوصيا
�mf��e���d��cgk��j��i���h��l��t��s��r��q��p����o��������������n��m��
uv{����z��y����x��w��|¨��§��¦���������¥��¤��£��¢��¡�����~��}��©��

³��²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª´��������¶��µ���»��º�����¹��¸¼��¿��¾��½��
Ã��Â��Á����ÀÄÌ�����Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÍÐ��Ï��Î��Ñ�������Ô��Ó��Ò��

���×��Ö��Õl  
���mf��e���d��cg��j��i���h :  البقاء يف قوله تعـاىل      وقول أيب  (( :ابن هشام   قال  

kl���        لكم ألن املعىن يفرض لكم أو يشرع       : يوصي قال   بإن اجلملة الثانية يف موضع نصب
إن اجلملة األوىل إمجال    : وقال الزخمشري   .  ، إمنا يصح هذا على قول الكوفيني         )3(يف أمر أوالدكم  
  )5( )).   ، وهذا يقتضي أا عنده مفسرة وال حمل هلا ، وهو الظاهر)4(والثانية تفصيل هلا

                                                 

   .281:شرح شذور الذهب-)1(
  .646 :مغين اللبيب-)2(
    .334 :التبيان يف إعراب القرآن-)3(
   .)2/32( :الكشاف-)4(
  .391 :مغين اللبيب-)5(
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�mf��e���d��cgk��j��i���h��l�������n��m������o:  ومثله قوله تعـاىل    (( : وقال
pq��l   ـ   وذلك ألن األوالد قد      ؛ت البنات   أي فإن كان رهم ، وهـم شـاملون      تقدم ذك

  )1()).  فإن كن: كم اهللا يف بنيكم وبناتكم ، مث قيل يوصي: ، فكأنه قيل أوال للذكور   واإلناث 
mK��J������I���H��G��F��E��D��C��B��L��Q��P��O��N��M��

T�����S��RU\��[���Z��Y��X��W��V��]_��^�����b��a��`��
f��e��d��cgo��n��m��l��k��j��i��h���p��s��r��q���

w���v����u��tx����d��c��b��a�� �̀���_��~��}��|��{��������������z��y��
g��f��ehq��p��o��n���m��l��k��j��i��r��u��t��s��

{��z��y��x������w��v|���~��}��¡¥���¤��£��¢����l  
 سئل عن إعراب    )3(ويلي يل أن حنويا من كبار طلبة اجلز       حك : )2( قال الشلوبني  (( :ابن هشام   قال  
 فقـال أخـربين مـا      ������m z��y��������_��~��}��|��{����l : من قوله تعاىل  " كاللة"

 فهـي إذن   : سفل ، فقال    كن فيهم أب فما عال وال ابن فما         الورثة إذا مل ي   : الكاللة ؟ فقالوا له     
وإن كان رجل يرثه كاللة ، مث حذف الفاعل وبين الفعل           :  صلييز ، وتوجيه قوله أن يكون األ      مت

مث جيء بكاللة متييزا ، وقد أصاب هذا النحـوي يف سـؤاله             ،  للمفعول فارتفع الضمري واستتر     
ه ، و تراجـع      وأخطأ يف جوابه ، فإن التمييز بالفاعل بعد حذفه نقص للغرض الذي حذف ألجل             

، وهلذا ال يوجد يف كالمهم مثل ضِرب أخـوك          ل فيها   فاعما بنيت اجلملة عليه من طي ذكر ال       ع
جوهو إما حال من ضـمري      " ذا كاللة "بتقدير مضاف أي    " كاللة"والصواب يف اآلية أن     ... الً  ر

                                                 

   .284 :شرح شذور الذهب-)1(
،كان إمام عصره ]ة األندلس األبيض األشقرومعناه بلغ[هو عمر بن حممد،أبو علي،األشبيلي األزدي، املعروف بالشلَوبني،-)2(

،صنف تعليقا على كتاب )هـ562(يف العربية بال مدافع،ذا معرفة بنقد الشعر وغريه بارعا يف التعليم ناصحا،ولد سنة
 :واألعالم)225-2/224(:-بغية الوعاة:انظر.بأشبيلية)هـ645(سيبويه،وشرحني على اجلزولية والتوطئة تويف سنة

)5/62( . 
،أبو موسى،اجلزويل الرببري املراكشي،كان إماما ال ]ذو احلظ:ومعناه بلغة الرببر[هو عيسى بن عبد العزيز بن يلَلْبخت-)3(

شرح أصول ابن السراج،وله ).هـ540(يشق غباره،مع جودة التفهم وحسن العبارة،وويل خطابة مراكش،ولد سنة
 :واألعالم.)3/488(:وفيات األعيان:و.)2/236(:ية الوعاةبغ:انظر).هـ606(تويف سنة.املقدمة اليت مساها القانون

)5/504(  .   
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فكان ناقصة ، ويورث خرب ، أو تامة فيورث صفة ، ومن فسر الكاللة بامليت الـذي مل                  " يورث" 

 ولكن ال حيتاج إيل تقدير مضاف ، ومـن فـسرها            ، خرب يترك ولداً وال والداً فهي أيضا حال أو       
  )1( )).  بالقرابة فهي مفعول ألجله

�m��l��k��j������i��h��g���f��e��d��c������b��a��`
r��q��p��o��n��ms��y��x��w��v��u��t���l  

 إن  mr��q��p��o��n�s���l قول األخفش وتبعه أبو البقـاء يف         (( :ابن هشام   قال  
 ، وذلك يقتضي    "الو" ، ويدفعه أن الرسم      )2(مبتدأ ، واجلملة بعده خربه    : داء ، والذين    لالم لالبت ا

ال مرفوع باالبتداء ، والذي محلهما على       ��������m ��d��c������olأنه جمرور بالعطف على   
اخلروج عن ذلك الظاهر أن من الواضح أن امليت على الكفر ال توبة له لفوات زمن التكليـف ،                   

فإـا  ؛   ]21:النمل[ �m���¿���¾lلف يف   األزائدة ك " ال  " يدعى هلما أن األلف يف      وميكن أن   
 معناها  ليفادواجلواب أن هذه اجلملة مل تذكر        .]47:لتوبةا[ m²lزائدة يف الرسم ، وكذا      

إىل  بل ليسوى بينها وبني ما قبلها ، أي إنه ال فرق يف عدم االنتفاع بالتوبة بني من أخرها                     ، رده
�m��L��K���J��I��H اإلمث عن التأخر يف      من مات على الكفر ، كما نفى      ر املوت وبني    حضو

S�����R��Q���P��O��N�����MTl] مع أن حكمه معلوم ؛ ألنه آِخـذٌ بالعزميـة ،           ����������.]203:البقـرة
خبالف املتعجل فإنه آخذ بالرخصة على معىن يستوي يف عدم اإلمث من يتعجل ومن مل يتعجـل ،                  

  )3( )). مكانه غري سديد مع إ الرسم على خالف األصل ومحل

�m��{���z��y��x��w��v����u��t��s

��d��c��b��a����`����_��~��}��|

��p��o��n��m��l������k��j��i��h��g��f�������e

z������y��x��w��v��u��t������s��r��q��

                                                 

   .492-491 :اللبيبمغين -)1(
   .340 :التبيان يف إعراب القرآن-)2(
   .555 :اللبيبمغين -)3(
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¤��£��¢����¡���������~��}��|��{¥��©����� �̈�§�����¦��

���«��ªl  
  )1( )).  أي استمتاعهن �m����u��t��slيف   ((:  ابن هشامقال 
mH��G��F��E��D��C��B��IL��K��J���M��R��Q��P��O��N��

X��W��V��U�������T��SY`��_��^��]�����\��[��Z��a��
j��i��h��g��f��e���d��c���bkq��p���o�������n��m��l����l� �

) عليك زيدا    (ه ال يتأخر عن معموله ؛ فال جيوز يف           الفعل أن  ومن أحكام اسم   (( :ابن هشام   قال  
  ا عليـه بقولـه     ، فإنه أجازه حمتج    )2(خالفا للكسائي زيدا عليك ،    :  أن يقال    ) الزم زيدا  ( مبعىن  
  البصريني أن  وعند. لزموه   أن معناه عليكم كتاب اهللا ، أي ا        زاعما��mL��K��J�M��l : ىلتعا

 :، والتقدير رور متعلق به أو بالعامل املقدر     جار وجم " عليكم"و،  كتاب اهللا مصدر حمذوف العامل      
ألن ؛   �m�s�tl:كتب اهللا ذلك عليكم كتابا ، ودل على ذلك املقدر قوله تعـاىل            

  )3()) . التحرمي يستلزم الكتابة

�mS����R��Q��P��OT��X��W��V��U��l  

  )4( )) .أي كل واحد من جنس اإلنسان ضعيف  (( :ابن هشام قال 
  )5( )). أي كل فرد من أفراد اإلنسان  (( :وقال 
�mk��j���i���h��g��fl��v��u��t�����s��r��q��p��o��n��m��l  
  )6( )).  ومتامها "كان" نقص ورفعها على "حسنة"قرئ بنصب  (( :ابن هشام قال 

�m��c��b��a��`��_��~������}��|�����������{��z��y����x��wl  

                                                 

   .579 :السابقاملصدر -)1(
   .113 :يف معاين القرآن له-)2(
   .350-349 :شرح قطر الندى-)3(
   .151 :املصدر نفسه-)4(
   .181 :شرح شذور الذهب-)5(
   .267 :ختليص الشواهد-)6(
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ذا جئنا من كل أمة بشهيد يصنعون ، مث حذف عاملها مؤخرا عنها             أي فكيف إ   (( :ابن هشام   قال   

 ، وتقدر إذا خالية عـن معـىن         "إذا  "و  "كيف"كذا قيل ، واألظهر أن يقدر بني         . "إذا  "وعن      
  )1( )). الشرط 
�m���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É��A

C��BDQ��P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F��E����R��

^��]��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T���S_��c��b��a��`��

��s��r��q���p��o��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��dl  

 كـان   ا وختصيصا هلم إذ   �mÍ��Ì�lـ  بيانا ل ����m N��M��Llإن قدر  (( : ابن هشام قال  
ترض به على هذا التقدير     اللفظ عاما يف اليهود والنصارى واملراد اليهود ، أو بيانا ألعدائهم ، واملف            

مجلتان ، وعلى التقدير األول ثالث مجل ، وهي ـ واهللا أعلم ـ وكفى بـاهللا مـرتني ، وأمـا      
 "من  "وإن علقت . قصة الذين أوتوا    إىل  مل تر   أيشترون ويريدون فجملتا تفسري ملقدر ؛ إذ املعىن         

أو خبـرب حمـذوف علـى أن     ، ]77:األنبياء[ �m������{��z��yl :  مثل قوله تعاىل"نصريا"ـ ب
،  أي منا فريـق      ) منا ظعن ومنا أقام    (:  صفة ملبتدأ حمذوف ، أي قوم حيرفون كقوهلم          "حيرفون"

)2( ))  ...فال اعتراض البتة
  

 بدليل أن يف    ؛مرادفة بعد    (( :�������m R��Q��P��Ol : تعاىلمن قوله    ) عن ( يف وفال
  )3( ))  .]41:املائدة[ �m¦��¥��¤§���l: مكان آخر 

m¹��¸��¶��µ���´��³��²��±���°��¯��®��¬��«��ª����©��º��½��¼����»��

¿���¾À��Æ��Å���Ä�����������Ã��Â����Á��l  

لـة   نكرة تامة متييـز ، واجلم "ما"نعم هو شيئا يعظكم به فـ       :  قيل إن املعىن      (( :ابن هشام   قال  
  )4( )).  اجلملة صلة ، وقيل غري ذلكمعرفة موصولة فاعل ، و" ما"صفة ، والفاعل مستتر ، وقيل 

                                                 

   .203 :مغين اللبيب-)1(
   .374 :نفسه املصدر-)2(
   .149 :املصدر نفسه-)3(
   .288-287 :املصدر نفسه-)4(
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�m��A�C��BP��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D���Q��S��R��

��]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��Tl  

ه ـ كأن"فعلوه" على أنه بدل من الواو يف     "قليل" برفع   )1(قرأ السبعة إال ابن عامر     (( :ابن هشام   قال  
  )3( )).  )2( بالنصب) إال قليال (امر وحده ابن عقيل ما فعله إال قليل منهم ، وقرأ 

�m��p��o��n��m��l��k���j��i��h��g��fl  
ق ، أي    وهو جامد ، لكنه يف تأويل املشت       "انفروا" حال من الواو يف      "ثبات"ـ   ف (( :ابن هشام   قال  

  )�m �o��n��ml� .(( )4:  بدليل قوله تعاىلمتفرقني ،
�m´��³��������²��±��°�� �̄�®���¬µ��¶¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸��À��

Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÈÍ��Ì��Ë�������Ê��É��ÎÓ�����Ò����Ñ��Ð��Ï�����Ô�
��Ö��Õ��l�

أي . إنه جيوز كون الشرط متصال مبا قبله         : "يدرك" قال الزخمشري فيمن رفع      (( :ابن هشام   قال  
�  مدلوال عليه مبا قبلـه ، مث يبتـدئ         ون فتيال أينما تكونوا ، يعين فيكون اجلواب حمذوفا        موال تظل 

mµ��´��³��������²��±��°��¯¶��l)5(           وا علـىوهذا مردود بأن سيبويه وغريه من األئمة نص 
أنت  (:  وال تقول     ) أنت ظامل إن فعلت    (: أنه ال حيذف اجلواب إال وفعل الشرط ماض ، تقول           

آتيـك إن   ( : إنه يقال   : كتاب األصول    يف   )6( إال يف الشعر ، وأما قول أيب بكر        ) ظامل إن تفعل  

                                                 

كان إماماً ندا، وأعالهم سوهو من القراء السبعة،)هـ21(ولد سنة اليحصيب،أبو عمران ،عبد اهللا بن عامر بن يزيد هو-)1(
 .داء مشيخة اإلقراء ا بعد وفاة أيب الدر إليهانتهت كبرياً جليالً ، وعاملاً شهرياً،وهو إمام أهل الشام يف القراءة،تابعياً

  ).381-1/380: (غاية النهاية:انظر ترمجته).هـ118(تويف سنة .أشهر من روى قراءته هشام وابن ذكوان
    .100 : الكايف يف القراءات السبع).3/168(: احلجة للقراء السبعة-)2(
   .288 :شرح شذور الذهب-)3(
  .274 :نفسهاملصدر -)4(
  ).113-2/112: (الكشاف-)5(
من أمهر حناة الكوفة،ومن أعلم الناس ،)هـ271(هو حممد بن القاسم،أبو بكر بن األنباري النحوي اللغوي،ولد سنة -)6(

غريب احلديث،املشكل،أدب : خريا من أهل السنة،أملى كتبا كثرية منهابالنحو واألدب،كان صدوقا فاضال دينا
 ).32-2/31: ( العرب).214-1/212( :بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ328(تويف سنة .الكاتب،الواضح يف النحو
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ال على احلذف ، بل على أن املتقدم هـو          ،  ، وهم جييزون ذلك      فنقله من كتب الكوفيني   )  تأتين 

  )1( )).  ألن الشرط له الصدر ؛اجلواب ، وهو خطأ عند أصحابنا 
�mÜ��Û���Ú�����Ù��Ø��×Ýã��â���á���à��ß��Þ��ä�ë��ê��é��ç���æ��å��ìl�
هـذا   : قيل  �m��äã��â���á���à��ß��Þ��ÝÜ��Û���Ú�����Ù��Ø��×l:  مسألة ((: ام   ابن هش  قال

  . ، والعبد خيلق الشر يقتضي أن اهللا تعاىل خيلق اخلري
،  بأن املعىن ـ واهللا أعلم ـ ما أصابك أيها اإلنسان من نعمة فمن اهللا فضال منه عليك  :  فأجيب 

، وليس املراد خلق     ن ذنب أذنبته فعوقبت عليه     أي فم   ، ؤك فمن نفسك  ووما أصابك من أمر يس    
  )2 ( )). اخلري وال خلق الشر

�m¿��¾�����½��¼��»��º��¹��¸ÀÈ�������Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��É��Ê���

��Ð��Ï���Î���������Í��Ì��Ël  

¸��m��º��¹ : قال اهللا تعاىل  .  النصيب:  اجلواب ؟ ما الكفل  :  مسألة (( :  ابن هشام قال  

��½��¼��»�Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾���l  ؛ فلم غاير بـني اآليـتني     :  فقيل  
وتفريعه على ما يقبله من       فأجبت بأن يكون اللفظ     ؟ كفل:  ويف الثاين .   نصيب  :فقيل يف األول  

، وله   ، وأن له النصيب من اخلري      مطلقا)  املتقيد به  ( زعم بعضهم أن الكفل ليس    :  فقيل . تكرار
�£��¤�������m: هذا معزو بقوله تعـاىل    :  فقلت ،   بفكأن ذكره يف الثانية أنس    ،   الكفل من الشر  
��¦��¥l ]3 ()).  ]28:احلديد(   

�m��~��}��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s�����r��q��p��o
�¡§��¦��¥��¤���£���¢��¨��²��±��°����¯��®������¬��«��ª��©��

���¸��¶��µ��� �́�³l  

                                                 

   .506 :مغين اللبيب-)1(
  .33 :أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)2(
   .28-27 :املصدر نفسه-)3(
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مجلة دعائية ، ورده الفارسي بأنه ال ���mz��y�lإن مجلة : ربد قول امل (( :ابن هشام قال 
ء عليهم بـأن    يدعى عليهم بأن حتصر صدورهم عن قتال قومهم ، ولك أن جتيب بأن املراد الدعا              

  )1( )).  حىت ال يستطيعوا أن يقاتلوا أحدا البتةيسلبوا أهلية القتال 
�m��¹�����À��¿��¾��½��¼��»��º�����Ã��Â��Á�Æ��Å��Ä�Ç��É��È��

Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��������Ì��Ë��ÊÔ��Õ��
���Û��Ú��Ù��Ø��×��Öl  

� السني لالستمرار ، ال لالستقبال مثـل       �m��º��¹l قال بعضهم يف     (( :ابن هشام   قال  
mC��Bl�] ا نزلت بعد قوهلم       ؛ ]142:البقرةفإm��I��H��G��F����l  ولكـن    اآليـة ،

  هـ ا. رار دخلت السني إشعارا باالستم
 مبعىن يستمر على القول ، وذلك مستقبل ، فهذا يف املـضارع  "يقول"واحلق أا لالستقبال ، وأن     

م أن قوهلم سابق علـى      يف األمر ، هذا إن سلِّ      ]136 :النـساء [m����n��m��l���kl : نظري
بذلك قبـل   ما احلكمة يف اإلعالم     : الرتول وهو خالف املفهوم من كالم الزخمشري ، فإنه سأل           

  )2( )). وقوعه ؟ 

�m¤��£��¢¥��±��°��¯��®��¬��«��ª��©���¨��§��¦��

��¿��¾��½�����¼��»��º��¹�������� �̧�¶��µ��´��³������²

Ã��������Â��Á��ÀÄ���Î��Í��Ì�������Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��l  
عن أن  يف أن تنكحوهن ، أو      :  أي   �m �����¼��»��ºl:  قال اهللا تعاىل   (( :ابن هشام   قال  

  )3( )). تنكحوهن ، على خالف يف ذلك بني أهل التفسري 
فإمنا حذف اجلار فيها لقرينة ، وإمنا اختالف العلماء يف املقدر مـن احلـرفني يف اآليـة      (( :قال  و

  )4( ))الختالفهم يف سبب نزوهلا ، فاخلالف يف احلقيقة يف القرينة 

                                                 

   .406 : اللبيبمغين-)1(
   .621 :نفسهاملصدر -)2(
  .489 :مغين اللبيب .341 :شرح شذور الذهب-)3(
  .562: مغين اللبيب-)4(
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mO��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��P��Q��

X��W��V��U��T���S��RY^��]��\��[��Z��_��������f��e��d��c���b��a���`��
��j��i��h��gl  

الَ يـرد   و�m X��W��V�Y�l��قال مجاعة منهم ابن مالك ، والظاهر أن اجلواب          ((:  ابن هشام قال  
ملطابقة ،   هنا للتوزيع ، وحكمها حكم الواو يف وجوب ا         "أو"ذلك تشبيه الضمري كما تومهوا ألن       

  )2()) ...يه الضمري يف اآلية شاذة فباطلأما قول ابن عصفور إن تثن.  احلق ، وهو )1(ديبنص عليه اُأل

�mn��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��bo��q��p��

��t��s��rl  

 ����mhg�f�jikl :بدليل ... أي بني أحد وأحد منهم  (( : ابن هشام قال  
�)3( ))] 150:النساء[ �

�mx��w���v��u���t��s��r��q��py���~��}��|��{���z����l  
وما أحد من   :  أي   �mx��w���v��u���t��s��r��q��py��lومن ذلك    ((:  ابن هشام قال  

  )4( )). ن به ؛ فحذف املبتدأ ، وبقيت صفته نأهل الكتاب إال ليؤم

ن اجلملة القـسمية ال     أي إال إنسان ، أو إال من ، وحكى الفراء عن بعض قدمائهم أ               (( : وقال  
  )5( )).  ]72:النساء[�m���t��s��r��ql  :ورده بقوله تعاىل تكون صلة ،

�m°����¯���®��¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡��l  
؛ ليتنـاول شـرب ألبـان             أي تناوهلا ، ال أكلها       ((  :m�¥§��¦lيف  ابن هشام   قال  
  )6()) .اإلبل 

                                                 

بكتاب  وقته باخلالف النحوي،و أهل،من أعرف،أبو احلسن،اخلشين األبدي،حنوي أندلسي بن حممدهو علي بن حممد-)1(
    ).2/199: (بغية الوعاة: انظر ترمجته).هـ680(تويف سنة .ته عاملا بغوامضه،كان يف غاية الفقر على إمامسيبويه

   .370 :مغين اللبيب-)2(
   .584 :نفسهاملصدر -)3(
  .27 :نفسه املصدر-)4(
   583 :املصدر نفسه-)5(
  .579 : نفسهاملصدر-)6(
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�m��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã���ÂÏ��Î��Í���Ì���Ë��Ê�����ÉÐÒ��Ñ��Ó��
Þ��Ý����Ü��Û��Ú����Ù���Ø��×��Ö����Õ��Ô���l  

���m���Â من قوله تعاىل يف سـورة النـساء          "نياملقيم"فإن قلت فما تصنع يف       (( : ابن هشام قال  
Ï��Î��Í���Ì���Ë��Ê�����É��È��Ç��Æ���Å��Ä��ÃÐÒ��Ñ��Ól ــه جــاء  فإن

واملعطـوف   ألنه معطوف على املرفوع      ؛رت أن يكون بالواو   بالياء وقد كان مقتضى قياس ما ذك      
  مرفوع ، ومجع املذكر السامل مل يرفع بالواو كما ذكرت ؟ على املرفوع 

  : فيها أوجه ، أرجحها وجهان : ... قلت 
، وهو قول سيبويه واحملققني ،  وأمدح املقيمني: أن املقيمني نصب على املدح ، وتقديره : أحدمها 
  .ت هذه الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل الصالة وإمنا قطع
يؤمنـون  :  أي   �m ���Ë��Ê�����Él:أنه خمفوض ألنه معطوف على ما يف قوله تعـاىل           : وثانيهما  

  . بالكتب وباملقيمني الصالة وهم األنبياء 
 وعيـسى   )2( واجلحدري )1( وهي قراءة مالك بن دينار     ،بالواو)  واملقيمون (ويف مصحف عبد اهللا     

  )5( )).  )4(، وال إشكال فيها )3(الثقفي

�mL��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��AM��P��O��N��

Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q[^���]��\��_b��a��`��c��

                                                 

 .ملصاحف باألجرة،وثقه العلماءهو مالك بن دينار،أبوحيىي،البصري الزاهد املشهور،ولد يف أيام ابن عباس،كان يكتب ا-)1(
 ).364-5/362: ( سري أعالم النبالء).2/35: (غاية النهاية:انظر ترمجته).هـ127(تويف سنة 

هو عاصم بن أيب الصباح العجاج اجلحدري،مقرئ بصري،قراءته يف الكامل واالتضاح فيها مناكري وال يثبت سندها، -)2(
 :غاية النهاية:انظر ترمجته).هـ128(تويف سنة .ته على سالم عنهوالسند إليه صحيح يف قراءة يعقوب من قراء

)1/317.(   
هو عيسى بن عمر،أبو عمر،الثقفي النحوي البصري،كان من قراء البصرة،أثبت احلافظ أبو العالء قراءته على احلسن،وله -)3(

: غاية النهاية: نظر ترمجتها).هـ149(تويف سنة .اختيار يف القراءات على قياس العربية،مؤلف اجلامع واإلكمال
)1/540-541.(   

   ).1/203(: احملتسب-)4(
   .84-83 :شرح شذور الذهب-)5(
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f��e��dgk�������j��i��h��lq��p��o��n��m��r��x��w����v��u��t��s��

yz��~��}��|��{��l  
الكالم : وقال الفراء    . )1( يكن االنتهاء خريا  : ، وقال الكسائي    أي وأتوا خريا      ((:  ابن هشام قال  

  )3( )).  )2(  نعت ملصدر حمذوف ، أي انتهاء خريا"خريا"مجلة واحدة ، و

�mF��E��D��C��B��AG��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H��
ST[��Z��Y��X��W�����V��U��\c��b��a��`��_���������^��]��d���������f��e�����h����g

m��l��k��j��ins��r��q��p��o���t���y��x��w��v��u��l   

احملـذوف مـضاف ، أي   : أي لئالَّ ، وقيـل  ��m s��r��q��p��o���t�l((:  ابن هشامقال  
  )4( )) .ة أن تضلوا يكراه

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

                                                 

   .122 :معاين القرآن للكسائي-)1(
   .)296-1/295( :معاين القرآن للفراء-)2(
   .591 :مغين اللبيب-)3(
   .596 :نفسه املصدر-)4(
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�د�	��و���א��� �

�m~��}��|��{��z_�g���f��e��d��c����b��a��`����j��i��h�

l��km��s��r��q��p���o��n��l� �

فال ،  فإما قوالن قد وقعا      ]91:النحل[ m~��}��_�l�m��_��~��}l (( :ابن هشام   قال  
  )1( )). وإمنا املراد الوفاء مبقتضامها ، يتصور فيهما نقض وال وفاء 

�m��N��M��L��K���J������I��H��G��F��E��D��C��B��A

��U��T����S��R���Q��P��O��Y��X��W��V...�c�l  

  )2( )).  أي أكلها �m����C��B��Al (( :ابن هشام قال 
، ويـشرحون اللحـم     ، يذحبون عليها الذبائح    ، أحجار تسمى األنصاب     كان هلم    ... (( : وقال

m��X��W��V : وهي اللحوم اليت حرم اهللا سبحانه بقوله عز وجل        ، ويتقربون بذلك ألصنامهم    

��Yl������ .  
   :)3(ول النابغةونظريه ق

  )5(  )). )4(ه     وما أريق على األنصاب من جسدـفال العمر الذي مسحت كعبت
�m��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A

Q��P��O������N��MR��T��S��V��U��W����[��Z�����������Y��X���
���l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a��`��_��^��]��\

p��o��n��mq�s��r����y��x��w��v��u���t�
a�� �̀�_��~��}��|����{��z���l  

                                                 

   .579 :املصدر السابق-)1(
   .579 :املصدر نفسه-)2(
هو زياد بن معاوية بن ضباب،أبو أمامة، الذبياين،شاعر جاهلي من الطبقة األوىل،كانت تضرب له قبة من جلد أمحر -)3(

   .)55-3/54 (:األعالم:انظر ترمجته).هـ  ق18(تويف حنو سنة .بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها
   36: م2005-هـ1426دار املعرفة،بريوت،لبنان،،2:ط .و طماساعتىن به محد:ديوان النابغة الذبياين-)4(
   .172 :ختليص الشواهد-)5(
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  )1( )).  أردمت ب��m ��G��F��E��Dl يف"قمتم"فسر  (( :ابن هشام قال 
 بــ   "إىل" فإن املتبادر تعلق     ���m��L��K��J��I���H�l:  قوله تعاىل  (( :  وقال
        :لوصـول إليهـا ، تقـول        وقد رده بعضهم بأنَّ ما قبل الغاية ال بد أن يتكرر قبل ا            .  "اغسلوا"
   ، وغسل اليد ال يتكرر قبـل الوصـول إىل          ) قتلته إىل أن مات    ( وميتنع   ) ضربته إىل أن مات    (

ـ  "إىل"فالصواب تعلق   :  ألن اليد شاملة لرؤوس األنامل واملناكب وما بينهما ، قال            ؛املرفق       ـ ب
الغسل ، ألن اإلسقاط قام اإلمجاع على        حمذوفا ، ويستفاد من ذلك دخول املرافق يف          ) أسقطوا (

أنه ليس من األنامل بل من املناكب ، وقد انتهى إىل املرافق ، والغالب أن ما بعد إىل يكون غـري                     
   .داخل ، خبالف حىت ، وإذا مل يدخل يف اإلسقاط بقي داخال يف املأمور بغسله 

ة السرقة ، وقد صح اخلـرب        بدليل آي   ، األيدي يف عرف الشرع اسم لألكف فقط      :  وقال بعضهم 
.  ، فكان ذلك تفسريا للمراد باأليدي يف آية التـيمم            )2(يف التيمم على مسح الكفني     �باقتصاره  
وهذا وإن سلّم فال بد من تقـدير        : فلت    لإلسقاط ،   غاية للغسل ، ال    "إىل"وعلى هذا فـ    : قال  

  )3( )). ل ما وراء الكف غاية لغسل الكف  إذ ال يكون غس؛أيضا ، أي ومدوا الغسل إىل املرافق 

 وهو الرؤوس وإمنـا كـان حقـه            اورته للمخفوض  )4(يف قراءة من جر األرجل     ... (( : وقال
وهذا ، وهو منصوب بالعطف على الوجوه واأليدي ،   )5(كما هو يف قراءة مجاعة آخرين     ، النصب  

  .قول مجاعة من املفسرين والفقهاء 
 ألن حـرف    ؛ورأوا أن اخلفض على اجلوار ال حيسن يف املعطـوف           ، ققون  وخالفهم يف ذلك احمل   

نعم ال ميتنع يف القياس اخلفض علـى اجلـوار يف            ،العطف حاجز بني االمسني ومبطل للمجاورة       
وينبغي امتناعه يف البدل ؛ ألنه يف التقدير ، عطف البيان ؛ ألنه كالنعت والتوكيد يف جماورة املتبوع 

ورأى هؤالء أن اخلفض يف اآلية إمنا هو بالعطف على لفظ           ، ؛ فهو حمجوز تقديرا     من مجلة أخرى    
  :فأجابوا على ذلك بوجهني ، األرجل مغسولة ال ممسوحة : فقيل ، الرؤوس 

  
                                                 

   .99 :مغين اللبيب-)1(
أخرجه البخاري يف كتاب ."بيده األرض فمسح وجهه وكفيه �فضرب النيب :" قال �من حديث عمار بن ياسر -)2(

 .94): 343( التيمم،باب التيمم للوجه والكفني،برقم
   .496-495 : اللبيبمغين-)3(
  ).3/227(: احلجة للقراء السبعة:انظر.وهم ابن كثري وأبو عمرو ومحزة وأبو بكر عن عاصم-)4(
   ).3/227(: املصدر نفسه:انظر.وهم نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم-)5(
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  املسح :   قال)1(دـم أن أبا زيحكى لنا من ال يته:   قال أبو علي،أن املسح هنا الغسل :  أحدمها 

وخصت الرجالن من بني سائر املغسوالت باسـم        ،  )2( ت للصالة متسح: يقال  ، خفيف الغسل   
   . نة لإلسراف املسح ليقتصد يف صب املاء عليهما ؛ إذ كانتا مِظ

وإمنا حقيقته أنه مسح ، جل جمازا  وجعل ذلك مسحا للر   ، أن املراد هنا املسح على اخلفني        : والثاين
والسنة بينت ذلك ، جل للخف الذي على الر.  

  : ذلك القول ثالثة أمور حويرج
  .فينبغي صون القرآن عنه ، أن احلمل على ااورة محل على شاذ  : أحدمها 
فيلزم الفصل بـني    ، أنه إذا محل على ذلك كان العطف يف احلقيقة على الوجوه واأليدي              : الثاين 

وإذا محل على العطف على الـرؤوس مل        . mN��M lاملتعاطفني جبملة أجنبية وهو     
  .واألصل أن ال يفصل بني املتعاطفني مبفرد فضال عن اجلملة ، م الفصل باألجنيب يلز

تقدير األول محـل علـى غـري     وعلى ال، أن العطف على هذا التقدير محل على ااورة        : الثالث
  .واحلمل على ااور أوىل ، ااور 
  .يدل للتوجيه األول قراءة النصب : فإن قلت 
  :كما قال ، بل على اجلار وارور ،  عطف على الوجوه واأليدي ال نسلم أا: قلت 

  )4 ()). )3( يسلكن يف جند وغورا غائرا
إذ األرجل  ، " رؤوِسكم"ال على   " أيديكم" إنه عطف على    :   باخلفض "وأرجِلكم"وقيل   (( : وقال

خفض اجلـوار   والذي عليه احملققون إن     " رؤوِسكم  " ولكنه خفض اورة    ، مغسولة ال ممسوحة    
  :   د نادرا كقوله ويف التوكي، نعت قليال كما مثلنا يكون يف ال

  )5(يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم     أن ليس وصلٌ إذا احنلت عرى الذنب 
ملا كانت األرجل من بني األعضاء الثالثة املغسولة تغسل بصب املاء عليها            :  وقال الزخمشري  ...

تمسح ولكن لينبه على وجوب     لفعطفت على املمسوح ال     ، شرعا  كانت مظنة اإلسراف املذموم     
                                                 

، )هـ215(تويف سنة .وقا صاحلاهو سعيد بن أوس،أبو زيد،البصري اللغوي العالمة،كان حيفظ ثلثي اللغة،وكان صد-)1(
   ).71-3/70: (شذرات الذهب: انظر ترمجته.وله ثالث وتسعون سنة

   ).3/215: (احلجة للقراء السبع-)2(
 .)1/94( :الكتاب:انظر.من كالم العجاج بن رؤبة الراجز وهو من شواهد سيبويه-)3(
   .349-348 :شرح شذور الذهب-)4(
   .نسب هذا البيت إىل قائل معني-ثتيف حدود ما حب-مل أجد أحدا-)5(
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ن أـا    ـن من يظ  ـية إماطة لظ  فجيء بالغا " إىل الكعبني " :وقيل  ، االقتصاد يف صب املاء عليها       

  )2( )).  )1(انتهى، ح مل يضرب له غاية يف الشريعة ـ ألن املس؛ممسوحة 
�m¿��¾���½��¼��»��ºÀÅ��Ä��Ã��Â��Á�����l  

 ألن ثـاين    ؛ ��mÂ��Á�lوليس الثاين هنـا   ، ألن وعد يتعدى الثنني     ...  (( : هشام   ابنقال  
وتقديره خـريا عظيمـا أو        ، ه  واجلملة مفسرة ل  ، بل هو حمذوف    ، مفعويل كسا ال يكون مجلة      

إذ اجلنة مسببة عن استقرار الغفران      ، وعلى الثاين فوجه التفسري إقامة السبب مقام املسبب         ، اجلنة  
  )3( )).  واألجر

�m�v���u�{��z��y��x��w|¡�������~��}���¢��
§��¦����¥��¤��£¨²��±��°��¯��®��¬��«��ª��©��³¶��µ��´���¸��¹��

½��¼��»��º���l  
¤��¥���mبدليل أن يف مكان آخر       ...مرادفة بعد   ... (( : ) عن (  الكالم على  عندابن هشام   قال  

�¦l ]4()).  ]41:املائدة(  
�m���Ã��Â��Á��À��¿��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä

ÍÎÕ��Ô�����������������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����l  
والفاعل مرفوع وعالمة الرفع هنا األلف      ،  فاعل   "رجالن"و ،    فعل ماض  "قال" (( :ابن هشام   قال  

��m��Å��Ä :ومجلـة ،  خيافون اهللا   : أي  ؛  حمذوف  " خيافون"ومعمول  ، نيابة عن الضمة ألنه مثىن      

Æl����  ـ    خربية ؛ فتكون يف موضع رفع على         أن تكون حتتمل : واملعىن "رجالن"أا صفة ثانية ل
ن وحتتمـل أ  ، وبأما أنعم اهللا عليهما باإلميـان       ، قال رجالن موصوفان بأما من الذين خيافون        

وال موضع  ،  فتكون معترضة بني القول     )  جاءين زيد رمحه اهللا    ( : مثلها يف قولك  ، تكون دعائية   
  :  ومثله يف االعتراض بالدعاء قول الشاعر ، ئر اجلمل املعترضةهلا كسا

                  
                                                 

   .)2/205( :يف الكشاف-)1(
  .641-640 :مغين اللبيب-)2(
   .381 :نفسهاملصدر -)3(
   .527 :املصدر نفسه-)4(
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  )2( )). )1(     قد أحوجت مسعي إىل ترمجان-هاـوبلغت–انني ـإن الثم 

�my���x��w��v��u��t��s���r��q��p��oz�������~���}��|����{��l� �

وتسمى الالم املؤذنة واملوطئة ؛     ،  لئن   أي واهللا : الالم دالة على قسم مقدر       ... (( :ابن هشام   قال  
،  فعل ماض وفاعـل      "بسطت"و،  حرف شرط    "إن"و، ألا آذنت بالقسم ووطأت اجلواب له       

الم " لتقـتلين "والالم من   ،  مفعول به ومضاف إليه      "يدك"و، بسطت  ب جار وجمرور متعلق     "إيلّ"و
ال ا نفـسها ؛ خالفـا   ، زا والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها جوا، وهي حرف جر  ، التعليل  
 "أنا"و،  نافية   "ما"و، أي للقتل   : وأن املضمرة والفعل يف تأويل مصدر خمفوض بالالم         ، للكوفيني  

، والباء زائدة فال تتعلق بـشيء  ، ومبتدأ إن قدرت متيمية ، جازية وهو الظاهر   امسها إن قدرت ح   
أو خرب املبتـدأ    ، ن يف موضع نصب     فيكو" ما" خرب   "باسط"و، وكذا مجيع حروف اجلر الزائدة      

وهي دالة على جـواب     ، واجلملة جواب القسم فال حمل هلا من اإلعراب         ، فيكون يف موضع رفع     
 إليك ألقتلك إن بسطت إيل يدك لتقتلين فما          يدي واهللا ما أنا بباسط   : والتقدير  ، الشرط احملذوف   
  )3( )) . ألقتلك  إليكأنا بباسط يدي

�mÂ��Á��À��¿��¾��½Ç��Æ���Å����������Ä��Ã��È��Ì��Ë��Ê��É��

Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��ÍÔ���Ø��×��Ö��Õ��l  
�m����Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É : قول الزخمشري يف قوله تعـاىل  ... (( :ابن هشام  قال  

Ó��Ò��Ñ��Ðl�    ووجه فساده أن جـواب  . يف جواب االستفهام   " أواري" أن انتصاب
  )4( )). .."أكون"لى  وإمنا انتصابه بالعطف ع ،بب عن العجزواملواراة ال تتس، الشيء مسبب عنه 

�mX���W��V���������U��T��S��R���Q��P��OY]���\����[��Z����l  
الـسارق  "ـ  التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ف          (( :ابن هشام   قال  

 مجلة مستأنفة   "اقطعوا"و، ر وارور   وهو اجلا ، واخلرب حمذوف   ،  مبتدأ ومعطوف عليه     "والسارقة

                                                 

   .)97-5/96( :األعالم:انظر).هـ220(البيت أليب املنهال عوف بن حملم اخلزاعي،مات سنة -)1(
   .73 :شرح شذور الذهب-)2(
 .71-70 :نفسهدر املص-)3(
   .498 :مغين اللبيب-)4(
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ومل يستقم عمل فعل من مجلة يف مبتدأ خمرب عنه بغريه           ،  عن املبتدأ    لم يلزم اإلخبار باجلملة الطلبية    ف 

  )1()). من مجلة أخرى 
m�v��u���t��s��r��qw�_��~�����}��|��{��z��y��x���

������d��c��b��a��`h��g��f��eilkj��m
r��q��p��o��ns�t����}��|��{z��y��x��w���v��u�l� �

فما ،   والنبيون كلهم مسلمون     ���m��|��{��z��y��x�l:مسألة   ((:  ابن هشام قال  
ال صـفة    ،   ]24: احلشر[ �m�����¶��µ��´lمثلها يف   ،  هذه الصفة مدح    :  اجلواب ؟ هذا التقييد 

  )2()) .  مثلها يف رأيت زيداً التاجر ،تقييد
�m¦��¥��¤��£��¢��¡������~��ª��©��¨���§��

¯���®��¬��«°¶��µ��´��³��²��±��¸��¼��»��º���¹��

���Â��Á��À��¿��¾��½l  
، واألنف جمدوع باألنف ، والعني مفقوءة بالعني ،  أي إن النفس مقتولة بالنفس (( :ابن هشام قال 

  )3( )). ن والسن مقلوعة بالس، صلومة باألذن واألذن م
mb�a��`�_��^���]cdlkjihgfemnl� �

 فهي الم الطلب ؛      ، فيمن قرأ بسكون الالم    ��m_��^���]lاـوأم (( :ابن هشام   ال  ق 
،  ألنه يفتح امليم      ؛  فهي الم التعليل   -)4( وهو محزة –ومن كسر الالم    ، رأ بسكون امليم    ـه يق ـألن
�m��N: ألن قولـه تعـاىل     ؛ا معطوف على تعليل آخر متصيد من املعىن         ـذا التعليل إم  ـوه

R��Q��P��Olمقدر مؤخر بفعلوإما متعلق ... ،اه وآتيناه اإلجنيل للهدى والنور ـمعن����  ،  
  )5()) ... أهل اإلجنيل مبا انزل اهللا أنزله ليحكم : أي

                                                 

 .261 :شرح قطر الندى-)1(
 .16-15 :وأجوبة يف إعراب القرآنأسئلة -)2(
   .423 :مغين اللبيب-)3(
   .104 :الكايف يف القراءات السبع). 3/227(: احلجة للقراء السبعة-)4(
 .221-220 :مغين اللبيب-)5(
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�ml��k��j��i�����h��g��f���e��d��c��bm��s���r��������q��p��o��n��l  
  )1( )).  أي معه������mh��g��f�l(( :ابن هشام قال 
�mj��i��h���g��ft��s���r��q��p���o��n��m��l��k��u��

���~��}��|��{���z��y��x��������w��v¡��§����¦����¥��¤��£��¢��l  

  )2( )). أي نافع  ،����mk��j��i��h���g��fl((:  ابن هشامقال 
�m��¶��µ���� �́�³��²��±��°���¯��®��¬��«��ª��©��¨

��¾��½��¼��»��º���¹��¸l  
¨��©���m��¬��«��ª : تعاىل من قوله    "الصابئون"ـ  نع ب وما تص  ... (( :  ابن هشام قال  

®l     بالياء ألنه   "الصابئني"وقد كان مقتضى قياس ما ذكرت أن تكون         ،  فإنه جاء بالواو 
ء كما ومجع املذكر السامل ينصب باليا، معطوف على املنصوب واملعطوف على املنصوب منصوب     

  :ها وجهان فيها أوجه أرجح ... : قلت ذكرت ؟
واخلرب ،  عطفا عليه    "الصابئون والنصارى " و  ،  مرتفعا باالبتداء  "الذين هادوا " أن يكون    :مها  أحد

منوا إن الذين آ  :  كأنه قيل ،  وخربها   من امسها  "إن"ملة يف نية التأخري عما يف حيز         واجل حمذوف  
ابئون  والـذين هـادوا والـص      :مث قيل ،  آلية   باهللا إىل آخر ا    -أي بقلبه –بألسنتهم من آمن منهم     
  .والنصارى كذلك 

 ، وكون ما بعـده      ءباالبتدا) الذين هادوا   ( أن يكون األمر على ما ذكرناه من ارتفاع         :  والثاين
  كأنـه  ، أحمذوفا مدلوال عليه خبرب املبتد    " إن"ويكون خرب   ،  املذكور له    ولكن يكون اخلرب  ، عليه  
  .اخل  ... واوالذين هاد:   إن الذين آمنوا من آمن منهم ، مث قيل: قيل

  .  ثاين بداللة األول أوىل من العكسوالوجه األول أجود ؛ ألن احلذف من ال
  )4( )) . وهي مروية عن ابن كثري وال إشكال فيها )3(بالياء)  والصابئني : (  وقرأ أيب بن كعب

  : أجيب عن اآلية بأمرين  (( : قالو
                                                 

  ).3/34( :أوضح املسالك-)1(
   .584 : اللبيبمغين-)2(
  .)2/274( :الكشاف-)3(
  .84-83 :شرح شذور الذهب-)4(



اجلمع والترتيب والتحقيق:  القسم التطبيقي 

 160 

  
 

 القسم الثاين
وما بعـده   ، والصابئون مبتدأ   ، حون  أن خرب إن حمذوف أي مأجورون أو آمنون أو فر         : أحدمها   

  :اخلرب ويشهد له قوله 
  )1(خليلي هل طب فإين وأنتما       وإن مل تبوحا باهلوى دنفان

   .وإمنا الكثري العكس . ويضعفه أنه حذف من األول لداللة الثاين 
   : ويشهد له قوله، أي كذلك ،  حمذوف "الصابئون" وخرب "إن "والثاين أن اخلرب املذكور لـ

  )2(ار ا لغريبـ باملدينة رحله     فإين وقيىفمن يك أمس
 ويضعفه تقدمي اجلملة املعطوفة     ) لقائكم زيد  ( :حنو  ، إذ ال تدخل الالم يف خرب املبتدأ حىت يقدم          

  )3( )) .على بعض اجلملة املعطوف عليها 
  :أجاب البصريون جبوابني  (( : وقال

منوا والذين هادوا من آمن باهللا      إن الذين آ  : واألصل  ،  والتأخري   أا حممولة على التقدمي   :  أحدمها  
  .والصابئون كذلك ، إىل آخره 
منوا والذين  إن الذين آ  : والتقدير  ، تدأ  وأن اخلرب املذكور للمب   ، أن خرب احلرف حمذوف     :  والثاين  

  .والصابئون من آمن إىل آخره ، هادوا آمنون 
  :وقد يستبعد كل من التأويلني 

  :أما األول فمن وجهني  
وإمنا يتقدم املعطـوف    ، إن فيه تقدمي اجلملة املعطوفة على بعض اجلملة املعطوف عليها           :  أحدمها  

فلذا ينبغي أن يكون تقدميه على بعض املعطوف عليه وجياب بأن           ،  عليه يف الشعر     فعلى واملعطو 
��m��Ì��Ë��Ê��É:قولـه تعـاىل     ك،الواو لالستئناف كسائر الواوات املقترنة باجلملة املعترضة        

��Ï���Î��Íl]24:البقرة[.  
وقد أجيب بأن الصابئني ملا كـانوا  ، ومل يظهر هنا ، أن االعتراض إمنا يكون لغرض   : والثاين   ...

ليثبت ذلك  ،  قدم اإلخبار بأم يناب عليهم إن آمنوا وأصلحوا         ، أشد غيا خلروجهم عن األديان      
��.وىل ملن هو أقل غيا منهم من باب أ �

                                                 

 .فإين دنف وأنتما دنفان:واألصل.مل يسم قائله-)1(
،وسجنه عثمان بسبب اهلجاء،وأطلق سراحه بعدما قال أبياتا منها هذا �أدرك النيب(البيت لضابئ بن احلارث الربمجي -)2(

 .)9/326( :خزانة األدب:انظر). السجن ومات هناكالبيت، لكنه هم بقتله فأعاده إىل
   .446 :مغين اللبيب-)3(
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  )1( )). وجياب بأنه واقع وإن عكسه أكثر ، فألن فيه حذفا من األول لداللة الثاين : وأما الثاين � 

�mO��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C���B��AP��

��U��T���S��R��Ql  
وقد اختلف  ، ؛ ألن احلسبان ظن     وقعت بعد الظن     ... (( :) أن  ( عند الكالم على    ابن هشام   قال  
ـ فتكون خمف  .وذلك على إجراء الظن جمرى العلم       ،  )2(راء فيها ؛ فمنهم من قرأ بالرفع      لقا ة مـن   ف

ومنهم ، وحسبوا أا ال تكون فتنة      :  والتقدير، بعدها خربها   واجلملة  ، وامسها حمذوف   ، الثقيلة  
فلهـذا  ، وهو األرجـح    ،  على إجراء الظن على أصله وعدم ترتله مرتلة العلم           )3(من قرأ بالنصب  

]��\��[���������m،�]142:عمران آل[ ��m�L��K��J��I���Hl : أمجعوا على النصب يف حنو    

^l ]16:التوبة[ ��m�v��u��t��sl ]2:العنكبوت[�m����Y��X����W��V��Ul ]4()) ]25:القيامة(  
�mb��a��`��_��~��}��|��{ci�����h���g��f���e��d��j��n��m��l��k��

t���s�������r��q���p��o��v��u��l  
واهللا ليمسن إن مل    :  التقدير ��m��l�kp��o��n��ml : حنو  ...(( : ابن هشام قال  

  )5( )).  سينتهوا ميس
�m��`��_���^��]��\���[���Z��Y��X��W��V��U��T��S����R��Q

abf��e���d��c����l  
  )6( )).   يف معىن انتهواm����e���d��c�l ... (( : ابن هشامقال 
�m��®��¬��«��ª²��±���°��¯³��¿�����¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´��

À������È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���ÉÒ��
Ö���Õ��Ô��Ó×Ü��Û��Ú��Ù��Ø��Ý���â��á��à��ß��Þ��l  
                                                 

 .374-373 :ختليص الشواهد-)1(
   .)3/246( :انظر احلجة للقراء السبعة.وهي قراءة أيب عمرو ومحزة والكسائي-)2(
 .)3/246( :املصدر نفسه:انظر.وهي قراءة ابن كثري ونافع وعاصم وابن عامر-)3(
   .314 : الذهبشرح شذور-)4(
   .385 :مغين اللبيب-)5(
 .454 :املصدر نفسه-)6(
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 )1( ورفـع املثـل     بتنوين اجلزاء  أمن قر .  �m����¾��½��¼��»��º��¹l:  مسألة ((:  ابن هشام قال  
وأما مـن أضـاف     .   ألن اجلزاء الواجب موصوف بكونه مماثال ملا قتل من النعم          ؛ هرةفقراءته ظا 
  . جزاء مثل املقتول، ال   جزاء نفس املقتول : ألن الواجب ؛ فقراءته مشكلة)2( اجلزاء للمثل

، بـل   راءةـ، كما هي يف تلك الق إن هذا اإلشكال يرتفع بأن ال يقدر مثل مبعىن مماثل    :  اجلواب
 m�����TS��������R��Q�l : ونفـسه مبرتلتـها يف قولـه تعـاىل        ،  راد ا ذات الشيء     يقدر م 

   : وقول الشاعر ]11:الشورى[
   على مثل ليلى يقتل املرء نفسه

  :  أي على ليلى بدليل قوله 
  .)3( وإن بات من ليلى على اليأس طاويا

وذلـك ألن   ]122:األنعام[ �m��s���������r�u��tl : ل، قال اهللا تعاىل   ثَوقد جاء ذلك أيضا يف املَ     
  )4()).  ه كذلكبه والشبكما أن الش، ل مبعىن ثَ واملَلثْاِمل
�mc��b��a���`���_��^���]��\��[��Z��Y��d��h��g�����f��e��

��u��t��s����r��q��p��o��n��m��l��k��j��il  

يت احلـرام   إن الب  : ��m��]��\��[��Z��Y��lقال الزخمشري يف     ((:  ابن هشام قال  
  )6( )).   )5(  ال على جهة التوضيح ،عطف بيان على جهة املدح كما يف الصفة

�m_��^��]��\��[`f��e��d��c��b��a���g���k��j��i���h��
��p��o����n��m��ll  

  

                                                 

  ).3/254( :انظر احلجة للقراء السبعة.وهي قراءة عاصم ومحزة والكسائي-)1(
 ).3/254( :انظر املصدر نفسه.وهي قراءة ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر-)2(
،دار الكتب العلمية،بريوت، 1:ط.يسري عبد الغين:حتق.الواليبرواية أيب بكر .ديوان قيس بن امللوح جمنون ليلى-)3(

   .126 :م1999-هـ1420
 .15-14 :أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)4(
   .298 :الكشاف-)5(
  .429-428 :مغين اللبيب-)6(
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  )1( )). لزموا شأن أنفسكم أي ا �����m _��^l((:  ابن هشامقال 
�m�}���|��{��z��y��x��w���v��u���t��s��r��q��`��_��~��

k��j��i���h��g��f��e��d��c��b��al���p��o��n��m��
|��{��z��y��x���w��v��u���t�����s��r��q}��¥�����¤��������£��¢��¡������~���
��§��¦l� �

 وذلك على أن األصل     "شهادة" مرفوع إما على أنه خرب املبتدأ وهو       "اثنان "فـ ((:  ابن هشام قال  
وإمنا قدرنا  ، حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه         ف، شهادة بينكم شهادة اثنني     

زيـد   ( :  أو مشبها به حنو       ) زيد أخوك  (هذا املضاف ألن املبتدأ ال بد أن يكون عني اخلرب حنو            
 ،الشهادة  وإما على أنه فاعل باملصدر وهو       ،  والشهادة ليست نفس االثنني وال مشبهة ما         ) أسد

  )2( )). ا فرض عليكم أن يشهد بينكم اثنان ومم: والتقدير 
�m¸��¶��µ��´��³�����²��±��°��¯��®��¬��«��ª���©��¨¹��º��

��À��¿����¾���½��¼��»l  
هل : معناه   ، )3( بالرفع" ربك"بالغيبة و " يستطيع" : اآلية يف غري قراءة الكسائي     ((:  ابن هشام قال  

عوتـه ؟   دشرطه أي هل يرتل علينا ربك مائدة إن         يفعل ربك ؛ فعرب عن الفعل باالستطاعة ألا         
فعرب عن املؤاخذة بشرطها وهـو      ، أي لن نؤاخذه    ،   ]87:األنبياء[ �m���g��f��e��d��clومثله  

  أو هل ، فحذف املضاف ، وأما قراءة الكسائي فتقديرها هل تستطيع سؤال ربك ، القدرة عليها 
  )4( )).  تطلب طاعة ربك يف إنزال املائدة أي استجابته

�m��Q��P��O��N��M��L������K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
RS��X��W��V���U��T��l   

                                                 

   .)4/79( : أوضح املسالك.410 :شرح شذور الذهب-)1(
   .81 :شرح شذور الذهب-)2(
   .)3/273( :السبعةاحلجة للقراء -)3(
   .647 :مغين اللبيب-)4(
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حال من ضـمري     ] تكون [ وحيتمل أن  ...صفة ملائدة   ��m��M��L�lفجملة   ((:  ابن هشام قال  
ا على هذ " مائدة"أو من   ،  هلا ال متعلقا بإنزال      على تقديره صفة   �mK��J�l  :مائدة املستتر يف  

  )1( )). التقدير ألا قد وصفت 
�ml�rq�po��n�mz��y��x��w��v�������u��t��s{|������}

b����a��`��_��~f��e��d��cg�i��h��k��j�lm�nv��u��t��s���r��q������p��ow��
��|��{��z��y����x©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~���}ª��®��¬����«��
±��°��¯²���µ��´��³��¹������¸��¶��º��À��¿��¾�����������½��¼��»��l   

  )2()). ..ين كنت قلته إن ثبت أ:  ولكن املعىن،  مستقبالوالشرط ال يكون إال  ((:  ابن هشامقال 
    :كقوله...أين كنت قلته إن يتبني :  املعىن ((: قالو

  )4( )).  )3( إذا ما انتسبنا مل تلدين لئيمة
 �m©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~���}ª�l :وذكر الزخمشري يف قوله تعاىل       (( : وقال

   دوا ـأي ما أمرم إال مبا أمرتين به أن اعب، ول على تأويله باألمر ـأنه جيوز أن تكون مفسرة للق
ون فيها حروف القول إال والقول      أال يك  :  وعلى هذا فيقال يف هذا الضابط       ، سنوهو ح .  )5( اهللا
�¦��§���m أن تكون مفسرة ألمرتين ؛ ألنه ال يصح أن يكـون           وال جيوز يف اآلية    ، ؤول بغريه م

                                                 

   .401 :املصدر السابق-)1(
   .272 :املصدر نفسه-)2(
  :هذا صدر بيت لزائد بن صعصعة الفقعسي،والبيت بكامله مع بيت سابق عليه هكذا-)3(

  رمتين عن قوس العدو ، وباعدت   عبيدة ، زاد اهللا ما بيننا بعـدا
  .   ومل جتدي من أن تقري ا بدا ةـلئيمدين ـإذا ما انتسبنا مل تل

 .355 :حاشية شرح شذور الذهب:انظر
   .355 :شرح شذور الذهب-)4(
��m§��¦��¥�l:يف قوله"أن"((:قال الزخمشري-)5( إن جعلتها مفسرة مل يكن هلا بدمن مفسر،واملفسر إما فعل القول وإما �

ما :عده الكالم من غري أن يتوسط بينهما حرف التفسري،ال تقولأما فعل القول فيحكى ب.فعل األمر،وكالمها ال وجه له
فلو .ما قلت هلم إال اعبدوا اهللا،وأما فعل األمر،فمستمد إىل ضمري اهللا عز وجل:أن اعبدوا اهللا،ولكن= =قلت هلم إال
وصولة بالفعل اعبدوا اهللا ريب وربكم،وإن جعلتها م:مل يستقم؛ألن اهللا تعاىل ال يقولm�©��¨��§��¦ª�lفسرته بـ 

مل ختل من أن تكون بدال من ما أمرتين به،أو من اهلاء يف به،وكالمها غري مستقيم ألن البدل هو الذي يقوم مقام املبدل 
= منه،وال تقال،ما قلت هلم إال أن اعبدوا اهللا،ملعىن ما قلت هلم إال عبادته؛ألن العبادة ال تقال،وكذلك إذا جعلته بدال من
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©��¨ª�l] مقوال هللا تعاىل ؛ فال يصح أن يكون تفسريا ألمره ؛ ألن املفسر عـني                ]117:املائـدة
، " مـا "وال بدال من " به"ى اهلاء يف  وال أن تكون مصدرية وهي وصلتها عطف بيان عل        ، تفسريه  
فكما أن الضمري ال ينعـت      ، تقات  وامد مبرتلة النعت يف املش    فألن عطف البيان يف اجل    : أما األول   

  وممن . ه النكتة م الزخمشري فأجاز ذلك ذهوال عن هذووه، لك ال يعطف عليه عطف بيان كذ
ـ  ، لك  والقياس معهما يف ذ   ، د وابن مالك    نص عليها من املتأخرين أبو حممد ابن السي        : اينوأما الث

نعم إن أول القول باألمر كما فعل الزخمـشري يف وجـه            ، القول  فألن العبادة ال يعمل فيها فعل       
  )1()).ا الوجه هنا فأطلق املنع ولكنه قد فاته هذ،  جاز التفسريية

�mÔ��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��ÎÕÞ�����Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��ß��á��à��
ä��ã��âå���é��è�����ç��æ��l  

، وهو فعل مضارع ، والفعل املضارع معـرب         " ينفع"مضاف إىل   ": يوم"فـ  ((:  ابن هشام قال  
برفع اليـوم علـى      فلذلك قرأ السبعة كلهم إال نافعا       يف املضاف اإلعراب ،    ، فكان األرجح   ...

  )3( )).  )2(وقرأ نافع وحده بفتح اليوم على البناء،  ألنه خرب املبتدأ  ؛اإلعراب
� �

  ـــــــــــــــــــــــــ
� �

� �

� �

� �

                                                                                                                                                         

إال ما أمرتين بأن اعبدوا اهللا،مل يصح،لبقاء املوصول بغري راجع إليه :مقام اهلاء،فقلت)أن اعبدوا اهللا(قمتاهلاء ألنك لو أ=
ما أمرم إال ).ما قلت هلم إال ما أمرتين به(حيمل فعل القول على معناه؛ألن معىن:فكيف يصنع؟قلت:فإن قلت.من صلته

 .موصولة عطف بيان للهاء ال بدال)أن(وجيوز أن تكونm©��¨��§��¦�ªl مبا أمرتين به،حىت يستقيم تفسريه بـ
   ).317-2/315( :الكشاف:انظر

   .38 :مغين اللبيب-)1(
 ).3/282: (احلجة للقراء السبعة-)2(
   .114-113 :شرح شذور الذهب-)3(
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מ���و���א���� �

�m�B��A�FE��DC����H��G��IJ�����M��L��K��

NOPl� �

�m��E��D��C��B��A:  قـول اهللا تعـاىل     الزخمشري   )1( ومحل عليه  ((:  ابن هشام قال  

I����������H��G��FJ�O�N�������M��L��K��l����������      وذلك ألنه قدر اجلملة االمسية- 
 على معىن أنـه     -ا بعده    وم "خلق"وهي   - معطوفة على اجلملة الفعلية      - وما بعده    "ذينال"وهي  

ولوال أن التقدير مث . سبحانه خلق ما ال يقدر عليه سواه ، مث هم يعدلون به ما ال يقدر على شيء            
ناك حبها للزم فساد هذا اإلعراب ؛ خللو       سعاد اليت أض   : ون ، كما أن التقدير    الذين كفروا به يعدل   

يت ؛ ألن االسم الظاهر النائب عن الضمري        الصلة من ضمري ، وهذا يف اآلية الكرمية خري منه يف الب           
وهو يف اآلية مبعنـاه ال      ،  يف البيت بلفظ االسم املوصوف باملوصول وهو سعاد ، فحصل التكرار            

ه واملعىن أن " احلمد هللا "طوفة على    وهو أن تكون مع    ، وبدأ به    فظه ، وأجاز يف اجلملة وجها آخر      بل
لقه إال نعمة ، مث الذين كفـروا بـرم يعـدلون    ؛ ألنه ما خسبحانه حقيق باحلمد على ما خلق       

  )2(��)). فيكفرون نعمته
�mg��f��e��d��c��bh��o��n��m��l��k���j��i��l  

 تعلقه باسم اهللا    ���mg��f��e��d��c��bl :  وقد أجيز يف قوله تعاىل     (( : ابن هشام قال  
االسم ، وأجيز تعلقـه بــ      أو وهو املسمى ذا     ،  تعاىل وإن كان علما ، على معىن وهو املعبود          

، ورد الثاين بأن    )  عامل (، وخرب حمذوف قدره الزخمشري بـ        "جهركم"و"سركم" و بـ    "يعلم"
فيه تقدمي معمول املصدر وتنازع عاملني يف متقدم ، وليس بشيء ؛ ألن املصدر هنا ليس مقـدرا                  

 :التوبـة [ mª��©����¨����lحبرف مصدري وصلته ، وألنـه قـد جـاء حنـو              

ال تدل  )  يف ( الثالث بأن    )3(نا ، ورد أبو حيان    والظرف متعلق بأحد الوصفني قطعا ؛ فكذا ه       ]128
                                                 

   .سعاد اليت أضناك حب سعادا   وإعراضها عنك استمر وزادا:أي على البيت-)1(
   .176-174 :شرح شذور الذهب-)2(
. هو حممد بن يوسف بن علي،أبو حيان،األندلسي الغرناطي،حنوي عصره ولغويه ومفسره وحمدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه-)3(

البحر احمليط يف التفسري والتذييل والتكميل يف شرح :،اتفق أهل عصره على تقدميه وإمامته،له)هـ654(ولد سنة 
 :طبقات املفسرين لألدنروي .)283-1/280: (بغية الوعاة:ر ترمجتهانظ).هـ745(تويف سنة .التسهيل وغريمها

278-279.    



اجلمع والترتيب والتحقيق:  القسم التطبيقي 

 167 

  
 

 القسم الثاين
 

 �m��G��Fl، وكذا رد علـى تقـديرهم يف          )1(لى عامل وحنوه من األكوان اخلاصة     ع

���فـإن بعـده   : مستقبالت لعدن ، وليس بشيء ؛ ألن الدليل ما جرى يف الكالم من ذكر العلم                

mk���j��il��         إذا كنت جتيز احلـذف للـدليل       :  وليس الدليل حرف اجلر ، ويقال له
الكون املطلـق   � فكيف متنعه مع وجود ما يسد ؟ وإمنا اشترطوا            ، املعنوي مع عدم ما يسد مسده     
  )2( ))�لوجوب احلذف ، ال جلوازه 

وارور متعلق  إن اجلار    :�������mg��f��e��d��c��b�h��l :  يف قوله سبحانه   )3( قال (( : قالو
   )4( )) .باسم اهللا تعاىل ملا فيه من معىن املعبود 

�m��{��z��y����x��w������v��u��t��s��r��q��p��o��n��m���l��k���j

��ª��©����¨��§��¦��¥��¤��£��¢��¡����������~��}��|l  

ملـة  حمت" مـا " فــ    m��x��w������v��u��t��s��r�l : وأما قوله تعاىل   ((:  ابن هشام قال  
أي شيئا مل منكنه لكم ، فحذف العائد ، وللمصدرية الظرفية ، أي أن مدة متكنـهم                 ، للموصوفة  

على املفعول به على تضمني مكَّنا معىن أعطينا ،         :  اا يف األول على املصدر ، وقيل      أطول ، وانتص  
  )5())  .وفيه تكلف

mh��g��f��e��d��c��i��m������l��k��j��l   
  )6()). باستقر مل حيتج إىل هذا "سكن"أي وما حترك ، وإذا فُسِّر  ((:  ابن هشامقال 

�m��Ý��Ü��Û��Ú����Ù��Ø��×��Ö�������Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð�������������Ï���������Î��Í�

Þßå��ä��ã��â����á��à��æ���ë��ê��é��è��ç��l�� �

�m�������������Ï���������Î��Í��×��Ö�������Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð : قـال اهللا تعـاىل      ((:  ابن هشام قال  

��Ý��Ü��Û��Ú����Ù��Øl�������� ؛ فعل ، واحلذف يف هذه اآلية يف غاية من احلسنفا: تقديره   
                                                 

  ).4/78: (تفسري البحر احمليط-)1(
   .412-411 :مغين اللبيب-)2(
   .يعين أبا علي الفارسي-)3(
  .)2/79( :شرح اللمحة البدرية-)4(
   .305 :مغين اللبيب-)5(
   .585 :املصدر نفسه-)6(
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  )1( )) .قد انضم لوجود الشرطني طولُ الكالم ، وهو مما حيسن معه احلذف  ألنه 

�mn��m������l��k��j����i��h��g��f��e��d���cou��t��s��r��q��p���v�w�����x�

���{��z��yl  
 "مـن " فقـال    ���m u��t��s��r��q��pv��l :وقد خرج عليه أبو البقاء      ...((:  ابن هشام قال  

 :عمرانآل  [�mÁ�������À��¿��¾Âl :  يف موضع املصدر ، أي تفريطا ، مثل        "شيء"زائدة ، و  

فـي ،   يه ب تعدى إل  إمنا ي  ) فرط (؛ ألن   وال يكون مفعوال به     : ، قال     وضرا ا واملعىن تفريط  .]120
وعلى هذا فال حجة يف اآلية ملن ظن أن الكتاب حيتوي على ذكر   : قال  ،   وقد عدي ا إىل كتاب    

:  به ، ألن املراد بالكتاب        مفعوال "شيء"وكذا ال حجة فيها لو كان       :  ، قلت    )2(كل شيء صرحيا  
رأي  وهـو    �m������Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×�������Þ����l : اللوح احملفوظ ، كمـا يف قولـه تعـاىل         

  )4( )) . والسياق يقتضيه )3(الزخمشري
mÇ��ÆÅ�����Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»������È

��Él� �

 معناه نفي التضرع ولكنـه      �m��¿��¾��½���¼��»l يف   )5(  وكذا قال  ((:  ابن هشام قال  
سوة قلوم وإعجام   ليفاد أم مل يكن هلم عذر يف ترك التضرع إال عنادهم وق           )  لوال (جيء بـ   
  )6( )). هـ ا. هلم اليت زينها الشيطان هلم بأعما

�mV��U��T��S��R��Q������P��O��NW��\��[��Z����Y��X��

m��l��k��j��i��h��g��f��e������d��c��b��a��`��_������� �̂�]n���o��

s��r��q��pt��~��}�����������|��{���z���y��x��w��v��u��l  

                                                 

    .358 :لذهبشرح شذور ا-)1(
 .493: التبيان يف إعراب القرآن-)2(
  ).2/342( :الكشاف-)3(
   .312-311 :مغين اللبيب-)4(
   .يعين اهلروي-)5(
   .268 :مغين اللبيب-)6(
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 وهو خال من ضمري مستتر       ، عل مضارع مبين ملا مل يسم فاعله      ح ف "يؤخذ" فـ   ((  :ابن هشام قال   

 ولو قدر ما هو املتبادر من أن        )ال يكن أخذ منها   ( أي   رفع ؛  جار وجمرور يف موضع      "منها"فيه و   
يف موضع نصب مل يستقم ؛ ألن ذلـك         " منها" ضمريا مستترا هو القائم مقام الفعل و         "يؤخذ"يف  

واألحداث ال تؤخذ ، وإمنا تؤخـذ       ،  حدث  " كل عدل " و   "كل عدل "ينئذ على   الضمري عائد ح  
  )1( )) صح ذلك ؛مبعىن ال يقبل" ال تؤخذ"الذوات ، نعم إن قدر أن 

�mÎ��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Æ���Å��Ä��ÃÏ��Ò��Ñ��Ð���

Ø��×��Ö��Õ��Ô��ÓÙ���â��á�������������à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú���l   

 ظرف ، والفاعل ضمري مستتر راجع إىل مصدر الفعل ، أي لقد  "بني" وقيل    ...(( :ابن هشام   قال  
 يدل على التهاجر وهو يستلزم      ��mÓ��Ò��Ñ��Ð�l : ألن   ؛وقع التقطع ، أو إىل الوصل       

  )2(��))  . على أن الفعلني تنازعاه���m á�������������à��ßl : عدم التواصل ، أو إىل
�m��m��l��k��j��i���h��g��f��u��t��s��������r��q��p�����o��n

��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z��y��x��w��v

¦§®��¬����«��ª��©��¨��¯��¶��µ�� �́�³����²��±��°��l  
�������m ��s��������r��q��p�����o��n��m��l: قول بعضهم يف قوله تعاىل     (( : ابن هشام قال  

¡�����~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��tlيمن رفـــع  فـــ 
ل ، وإمنا   أن جنات األعناب خترج من طلع النخ       ، وهذا يقتضي     "قنوان" إنه عطف على     :" جنات"

��m�\��[l :  مـن قـرأ     قـراءة   ونظريه أو وهلم جنات ،   ،   وهناك جنات    : هو مبتدأ بتقدير  

أي وهلم حور ،     ]45:الصافات[)m��Ä��Ã��Â��Á��Àl)3 :  بعد قوله تعاىل   بالرفع] 22:الواقعة[

                                                 

   .194 :شرح شذور الذهب-)1(
   .481 :مغين اللبيب-)2(
�m���I��H��G��F��E��D��C��B��Aهذه اآلية يف سورة الصافات،والصواب أن يذكر آيات سورة الواقعة-)3(

��Z��Y��X�������W��V��U�������T��S��R��Q��P��O��N��M��L��K�������Jl ]21-17:الواقعة.[   
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وهو مـن بـاب     ،   m�p�����o��nl  بالنصب فبالعطف على   �����m~l: أما قراءة السبعة  و
ms��rql�]1()).  ]98:البقرة(� �

�mÂ��Á�����À��¿��¾��½��¼��»��ºÃÈ��Ç��Æ��Å��Ä��É��Ì��Ë��Ê��

Ñ��Ð��Ï��Î����������Í��l  
اهلمزة ؛ فقال   فتح  فيمن   �mÐ��Ï��Î����������Í��Ì��Ë��Ê�l :  قوله تعاىل  (( : ابن هشام قال  
، ورده الزجاج بأا نافية     )3(زائدة ، وإال لكان عذرا للكفار     " ال":  والفارسي   )2(وم منهم اخلليل  ـق

نافية ، واختلف القائلون بـذلك ؛ فقـال   :   وقيل. )4( فيجب ذلك يف قراءة الفتحيف قراءة الكسر  
     مبعـىن   "أنَّ":  قول له آخـر      حذف املعطوف ، أي أو أم يؤمنون ، وقال اخلليل يف          :  )5(النحاس

إـم أمجعـوا    :  ورجحه الزجاج وقال  ،   )6() ائت السوق أنك تشتري لنا شيئا      (:  مثلُ)  لعل (
 قـراءة    يعين يف  ، )8(ينافيه احلكم بعدم إميام   التوقع الذي يف لعل َّ     : سي فقال  ، ورده الفار   )7(عليه
: قالوا  ، وقد انتصروا لقول اخلليل بأن   زائدة  غري  "ال" وهذا نظري ما رجح به الزجاج كون      ،  الكسر

�m��I��H : حنو،   ِبمعىن ، وكثرياً ما تأيت لعلّ بعد فعل الدراية           "دريكمي" و "يشعركم"يؤيده أن   

�K��Jl ]9( ]3:عبس( ،     يوأن يف مصحف أُب�����������)   أنّ مؤكدة   :  قوم   الوق،   )10( ) وما أدراكم لعله ،
؛  بكفرهم ويِئس من إميام ، واآلية عذر للمؤمنني ، أي إنكـم معـذورون              والكالم فيمن حكم  

                                                 

   .498-497 :مغين اللبيب-)1(
ربية والعروض،كان آية يف هو اخلليل بن أمحد بن عمرو،أبو عبد الرمحن،الفراهيدي البصري،شيخ سيبويه،صاحب الع-)2(

تويف .كتاب النعم،واجلمل،والعني،والعروض،والشواهد،والنقط والشكل،وغريها:كان حيج سنة ويغزو سنة،لهوالذكاء،
   ).560-1/557: (بغية الوعاة:انظر ترمجته). هـ175(سنة 

   ).377-3/376: (احلجة للقراء السبعة). 3/123: (كتاب سيبويه-)3(
   ).283-2/282: (معاين القرآن وإعرابه للزجاج-)4(
هو أمحد بن حممد بن إمساعيل،أبو جعفر املرادي املعروف بالنحاس،املصري النحوي،منأهل الفضل الشائع والعلم الذائع، -)5(

انظر ).هـ338(تويف سنة .إعراب القرآن،معاين القرآن،الكايف يف العربية:قلمه أحسن من لسانه،صنف كتبا كثرية منها
 ).2/54: ( العرب).1/362: (بغية الوعاة:ترمجته

   ).3/123: (كتاب سيبويه-)6(
   ).2/283: (معاين القرآن وإعرابه للزجاج-)7(
   ).3/377: (احلجة للقراء السبعة-)8(
   ).3/380: (املصدر نفسه-)9(
   ).4/204: (تفسري البحر احمليط-)10(
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������������m��Å��Ä��Ã: ن أم ال يؤمنون حينئذ ، ونظريهألنكم ال تعلمون ما سبق هلم به القضاء م
Æ�É��È��Ç���Ñ��Ð��Ï��Î��Í�����Ì��Ë���Ê����ÓÒ��l��]97-96 :يونس [ ،
،   يؤمنون امتنعنا من اإلتيـان ـا  ي ألم الم متعلقة مبحذوف ، أ  ألم ، والال   : التقدير:  وقيل
 . واختاره الفارسي ] 59:اإلسراء[ �mJ��I��H��G��F��E��D��C��B��AKl ونظريه

 حمذوف ، أي    – وعلى القول بأا مبعىن لعل        على هذا القول   -  الثاين "يشعركم"واعلم أن مفعول    
  )1( )) . تها وصل"أن"إميانكم ، وعلى بقية األقوال 

mK��J���I���H��G��F����E���D��C��B��������O��N��M��L���R������Q��P

��X��W��V���U��T��Sl� �

 تفيد امتناع الشرط وامتناع اجلواب مجيعا ، وهذا هو القول اجلـاري             )2(أا... (( : قال ابن هشام  
  كثرية ، منـها قولـه        على ألسنة املعربني ، ونص عليه مجاعة من النحويني ، وهو باطل مبواضع            

 m��P���������O��N��M��L��������K��J���I���H��G��F����E���D��C��B��l :تعـــاىل 
وتكليم املوتى  ،   ثبوت إميام مع عدم نزول املالئكة        ... وعلى هذا فيلزم على هذا القول يف اآلية       

    )3( )) .وكل ذلك عكس املراد   ...وحشر كل شيء عليهم، هلم 
�m��a��`i��h��g��f����e��d��c��b�j��m��l��k���

s��r��q��p���o��ntx��w��v��u�����y��l  
         )4())  .ناًأي مبي �mi��h��g��f����e��dj���l : قول اهللا تعاىل ... (( : ابن هشامقال 
��mI : وهو أحد ما فسر به احلدوث يف قوله سبحانه        ، واإلنزال حادث   ، فالكتاب قدمي    (( : قالو
J�K�O��N��M��L����l   حال  "ومفصال"، وهو صفة ملا تعلق به      ، حمدث إنزاله   أي 
   )5()) . مالزمة

                                                 

 .246-245 :مغين اللبيب-)1(
   ).لو(يعين -)2(
   .251: مغين اللبيب-)3(
   .274 :الذهبشرح شذور -)4(
 .)2/180( :شرح اللمحة البدرية-)5(
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�my��x��w��v����u����t����s��r��q��pz��_��������~��}��|��{��
`a���f��e��d��c��b��l  

  اهللا عنه أن جملسا مجعه ومجاعة من        مناقب الشافعي رضي   ه يف كتاب  )1(وذكر ... (( : ابن هشام قال  
: حيل أكلُ متروك التسمية ، مردودٌ  بقولـه تعـاىل            :  )2(ية ، وأم زعموا أن قول الشافعي      احلنف
my��x��w��v����u����t����s��r��q��pz��l ال دليل فيها ، بل هـي       :  فقلت هلم :  فقال

 "ال" اجلملتني باالمسيـة والفعليـة ، و       حجة للشافعي ، وذلك ألن الواو ليست للعطف ، لتخالف         
لـة   فتكون مج  ؛ ألن أصل الواو أن تربط ما بعدها مبا قبلها ، فبقي أن تكون للحال                ؛تئناف  لالس

 ، ومفهومه جواز األكـل إذا مل        ال تأكلوا منه يف حالة كونه فسقا      :  احلال مفيدة للنهي ، واملعىن    
 فاملعىن ،]145:األنعام[����m¦��¥��¤��£��¢�����¡§��l :ن فسقا ، والفسق قد فَسره اهللا تعاىل بقوله        يك
 هــ   اكلوا منه إذا مل يسم عليه غـري اهللا ،            : ال تأكلوا منه إذا سمِّي عليه غري اهللا ، ومفهومه         : 

� )4( ))  .ولو أبطل العطف لتحالف اجلملتني باإلنشاء واخلرب لكان صوابا . )3(ملخصا موضحا �

�mÁ��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��´Â��Æ��Å���Ä���Ã��
ÇÈÉ��Ô��Ó�����������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì����Ë��Ê�����l   

 ، ويرده أن املراد     ا املعروف يف استعماهل   هفإن املتبادر أن حيث ظرف مكان ألن       (( : ابن هشام قال  
 فهو مفعول به ال مفعول فيـه ،          ، أنه تعاىل يعلم املكان املستحق للرسالة ، ال أن علمه يف املكان           

 ، والصواب انتصابه ) عامل (ـ  إال على قول بعضهم بشرط تأويله ب"أعلم"ـ وحينئذ ال ينتصب ب  
    )5()).  "أعلم" حمذوفا دل عليه "يعلم"بـ 

                                                 

  .يعين اإلمام فخر الدين الرازي-)1(
،إمام عصره وفريد دهره،أحد )هـ150(هو حممد بن إدريس بن العباس،أبو عبد اهللا القرشي املطليب الشافعي،ولد سنة -)2(

احلديث،أفىت وله دون عشرين سنة،أول من كتب األئمة األربعة،برع يف الشعر واللغة وأيام العرب،مث اقبل على الفقه و
. 126-101: مناقب األئمة األربعة:انظر ترمجته).هـ204(تويف سنة .الرسالة،األم:يف أصول الفقه،من مؤلفاته

    . )6/26: (األعالم
   .535 :مناقب اإلمام الشافعي-)3(
وأضعف الثالثة القول الثاين، وقد هلج : قبلهوحكم ابن هشام على هذا القول بالضعف؛قال.456-455 :مغين اللبيب-)4(

   ...به الرازي
   .494 :نفسهاملصدر -)5(
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  )1()) ال شيئا يف املكان  ،إذ املعىن أنه تعاىل يعلم نفس املكان املستحق لوضع الرسالة فيه (( : وقال 

�m��©�����¨��§��¦��¥��¤����£��¢

®��¬��«��ª¯³��²��±��°���´��µ���º��¹��¸��¶��l  
��قَتـلُ ����¤��¥��¦¦¢��m  :قراءة بعـضهم   (( : ابن هشام قال  

����¨©l��������  ببناءيِّنالتقـدير   ...)2(مفعول ، ورفع القتل والشركاء     لل ز :   ـهنزي  
مكاؤهر3())  .ش(  

�m��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A

V��U��T��S��R���Q��P��OW�X��\��[���Z��Y���l   

  )4()) . أي منافعها ليتناول الركوب والتحميل m��N��M�l (( : ابن هشامقال و

�mj��i��h��g��f�����e��d��c��bkp���o��n��m��l��q��s��r��
�����~��}��|��{��z��y���x��w���������v��u��tl  

 ؛  اسم فعل أمر   شهداءكم ، وهي عندهم    أي أحضروا    �������m��d��c��bl((:  ابن هشام قال  
  )5( )) .ألا وإن كانت دالة على الطلب لكنها ال تقبل ياء املخاطبة 

m¨��§��¦��¥��¤��£����¢��©®�����¬���«��ª��¯±��°��²�� �́�³��

¸����¶��µ¹¼��»��º��½Å��Ä��Ã��Â��Á����À��¿��¾��Æ��

Î������Í��Ì��Ë�����Ê��É��È��ÇÏ���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��l  
 فعل ) تعال ( ألن ؛ فإن تتعالوا : وال جيوز أن تقدر... أي تعالوا فإن تأتوا أتلُ �����((:  ابن هشامقال 

  )6( )).   حىت توهم بعضهم أنه اسم فعل ،جامد ال مضارع له وال ماضي

                                                 

   .134 :السابقاملصدر -)1(
   ).1/229: (احملتسب:انظر.وهي قراءة أيب عبد الرمحن السلمي-)2(
   .576-575 :مغين اللبيب-)3(
   .579 :نفسه املصدر-)4(
   .44 :شرح قطر الندى-)5(
   .360 :ر الذهبشرح شذو-)6(
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إغراء فحسن ، وبه يتخلص مـن       " عليكم" و إن    "عليكم"قول بعضهم إن الوقف قبل      �����((:  قالو 

  )1( )). وج للتأويل إشكال ظاهر يف اآلية حم
   . نافية ، وقيل ناهية ، وقيل زائدة ، واجلميع حمتمل "ال"قيل إن ... �����(( : وقال

 صـلة   "حرم ربكـم  " و   "أتل"  خربية مبعين الذي منصوبة بـ       "ما"أن  : وحاصل القول يف اآلية     
 "منصوبة بـ   استفهامية  " ما" هذا هو الظاهر ، وأجاز الزجاج كون         "حرم"متعلقة بـ   " عليكم"و
َومـن  .  "أتل"بـ  " عليكم"، وجيوز أن يعلق     )2( ؛ ألنه مبعىن أقول    "أتل" واجلملة حمكية بـ     "محر

 بعدها  ما و "أن"ويف  "حرم" رجحه على تعلقه بـ      - وهم الكوفيون  –رجح إعمال أول املتنازعني     
  .أوجه 
 ال اسـتفهامية ؛ إذ مل        وذلك على أا موصولة    "ما"أن يكونا يف موضع نصب بدال من         : أحدها

  .يقترن البدل مزة االستفهام 
 "وعليهما فـ   ،  ا بعض املعربني     حمذوفا ، أجازمه   "هو"أن يكونا يف موضع رفع خرباً لـ         : الثاين
  . والصواب أا نافية على األول وزائدة على الثاين  ،)3( زائدة ، قاله ابن الشجري"ال

ذلك لئالَّ تشركوا ، وذلك ألم إذا حرم عليهم رؤسـاؤهم       أن يكون األصل أبني لكم       : والثالث
  . ألم جعلوا غري اهللا مبرتلته  ؛اما أحلَّه اهللا سبحانه وتعاىل فأطاعوهم أشركو

 معناها وأوصـاكم    m±��°��²lأن األصل أوصيكم بأال تشركوا ، بدليل أنَّ          : والرابع
ين الوجهني فحذفت اجلملة وحرف      وعلى هذ  ��m�Ò��Ñ��Ðlبالوالدين ، وأن يف آخر اآلية     

  . اجلر
أتل عليكم أالّ تشركوا ، فحذف مدلوال عليه مبا تقدم ، وأجـاز هـذه               : أن التقدير  : واخلامس

   .)4(األوجه الثالثة الزجاج
ا ، وأن حتسنوا بالوالـدين       مث ابتدئ عليكم أالّ تشركو     "حرم ربكم " عند   م متَّ أن الكال :  والسادس
يف " أَنْ"، و ) الزمـوا (اسم فعل مبعىن    : على هذا   " عليكم"وال تقربوا ، فـ      تلوا ، ، وأالَّ تق  إحسانا

  .   يف األوجه األربعة األخرية نافية "ال"األوجه الستة مصدرية ، و

                                                 

   .512 :مغين اللبيب-)1(
   .)2/303: (احلجة للقراء السبعة-)2(
  ).1/72: (يف أماليه-)3(
   ).304-2/303: (معاين القرآن وإعرابه للزجاج-)4(
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أقـول  : لفعل جمزوم ال منصوب ، وكأنه قيل       وا ناهية" ال" و مفسرة مبعىن أي  "   أَنْ "أن   : والسابع 

هان األخريان أجازمها ابـن     وج وهذان ال  .نوا بالوالدين إحسانا    أحس و  ، ال تشركوا به شيئا   : لكم
  )2( )) .)1(الشجري

�m��k��j��i��h��g��f��e�����d��c��b��a��`��_��~

��o��n��m�����ll   

^��_���mعلـى    إنه عطف    �m��a��`��_��~lقول بعضهم يف    �����((:  ابن هشام قال  

`l ]3( )) ...والصواب خالف ذلك  ... ]84:األنعام(  
ومث ��mÒ��Ñ��Ð�l فعطـف علـى      �m��_��~lوأمـا    �����((:  مث بني املعطوف عليه فقال    

  )4( ))�� مث أخربكم بأنا آتينا موسى الكتاب :  ال لترتيب الزمان ؛ أيلترتيب األخبار
  إن  : )7( بالرفع�m�����d��c��bnl : )6( بن يعمرحيي يف قراءة )5(قول التربيزي... �����(( : وقال

  : أصله أحسنوا ، فحذفت الواو اجتزاء عنها بالضمة ، كما قال 
  )8(اوال يألـوهم أحـد ضرارروا من أرادوا      ضاُء ـإذا ما ش

  :واجتماع حذف الواو وإطالق الذي على اجلماعة كقوله 
  )9 (.........................لذي حانت بفلج دماؤهم        وإن ا

                                                 

  ).74-1/73: (أمايل ابن الشجري-)1(
   .245-244 :مغين اللبيب-)2(
   .510 :نفسهاملصدر -)3(
   .511 :نفسهاملصدر -)4(
حدث وصنف يف أنواع العلوم،كان من ،)هـ667(هو علي بن عبد اهللا بن أيب احلسن األردبيلي التربيزي،ولد سنة -)5(

  ).257-8/256: (شذرات الذهب .)2/171( :بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ746(تويف سنة .مشايخ الصوفية
قيه أديب حنوي مربز،مسع ابن عمر وابن عباس وجابرا وأبا هو حيىي بن يعمر،أبو سليمان العدواين البصري،تابعي جليل،ف-)6(

: غاية النهاية:انظر ترمجته).هـ129(تويف سنة .هريرة، أخذ النحو عن أيب األسود،وهو أول من نقط املصاحف
 . ،وهو خطأ واضح)هـ90(ويف غاية النهاية تويف قبل سنة .)2/345: (بغية الوعاة). 2/331-332(

 .234 :احملتسب-)7(
  .مل أقف على قائله-)8(
. )1/187(: كتاب سيبويه:انظر.وهو لألشهب بن رميلة أو حلريث بن حمفض.)هم القوم كل القوم يا أم خالد(:متامه-)9(

   .)6/7(  ،)2/315( :وخزانة األدب
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  ي هو أحسن ، وقـد جـاءت منـه          إنه بتقدير مبتدأ ؛ أ    : ل اجلماعة   وليس بالسهل ، واألوىل ق     

    :مواضع ، حىت إن أهل الكوفة يقيسونه ، واالتفاق على أنه قياس مع أي كقوله
  )2())  )1(لـلم على أيهم أفضـ    فس  ...................  ......

 موصوال امسيا فيحتاج إىل تقدير       كون الذي  m ��e�����d��c��bl :  جيوز يف حنو   �����(( : وقال
عائد ، إي زيادة على العلم الذي أحسنه ، موصوال حرفيا ، فال حيتاج لعائد ، أي متامـا علـى                     

 ال فعال ؛حينئذ اسم تفضيل   "أحسن"إحسانه ، وكونه نكرة موصوفة فال حيتاج إىل صلة ، ويكون            
 وبعض البـصريني    جهان كوفيان ،  ماضيا وفتحته إعراب ال بناء ، وهي عالمة اجلر ، وهذان الو           

  )3( )).  يوافق على الثاين
  )4()) .  أي زيادة على العلم الذي أحسنه أي أتقن معرفته(( : ابن هشامقال و

�m³��²��±��°��¯��®��¬��«��ª��©´��»��º��¹������¸��¶��µ���

¼½Å��Ä��Ã��Â����������Á��À��¿���¾��Æ�������È��Ç����Ì��Ë��Ê��É

�����Ï��Î��Í����Ñ��Ð�l  
 أي إن صدقتم فيما كنتم تعدون به من أنفسكم فقد جاءكم بينة ، وإن كذبتم                (( :قال ابن هشام    

 وهـي   –فال أحد أكذب منكم فمن أظلم ، وإمنا جعلت هذه اآلية من حذف مجلة الشرط فقط                 
ى  ألنه قد ذكر يف اللفظ محلة قائمة مقام اجلواب ، وذلك يسم–من حذفها وحذف مجلة اجلواب 

  )5( )). جوابا جتوزا 

�m�C��B��A�F��E��D��N��M��L���K��J��I��H��GO��S��R��Q��P��

b����a��`���������_�� �̂�]��\��[��Z��Y��������X��W��V��U��Tc��f�������e��d��

hgl  

                                                 

يل بديع إم:حتق.شرح ابن عقيل. )6/61( :خزانة األدب:انظر.نسب إىل غسان بن وعلة. إذا ما لقيت بين مالك:صدره-)1(
   . )1/90( :م2007-هـ1428،دار الكتب العلمية،بريوت،5:ط.يعقوب

   .514 :مغين اللبيب-)2(
   .527 :نفسهاملصدر -)3(
  .87 :شرح قصيدة بانت سعاد-)4(
   .605 :مغين اللبيب-)5(
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 :����mb����a��`���������_��^��]��\��[��Z��Y��������X��W��V��Ucl:يف قوله تعاىل   ابن هشام قال  
تزلة كالزخمـشري   أي إمياا وكسبها ، واآلية من اللف والنشر ، وذا التقدير تندفع شبهة املع             ������((

العمل الـصاحل يف    سوى اهللا تعاىل بني عدم اإلميان وبني اإلميان الذي مل يقترن ب           : وغريه ، إذ قالوا     
  )4( )) .)3( وابن احلاجب)2( عطيةن، وهذا التأويل ذكره اب)1(عدم االنتفاع به

�mc��b��a�� �̀�_��~do��n��m��l��k��j���i��h����g��f��e����l  
واألصل فله عشر حسنات أمثاهلا فاملعدود يف احلقيقة املوصـوف احملـذوف ،             ������(( : ابن هشام قال  
  )5( ))و مؤنث ـوه
  

  ــــــــــــــــــــــــ
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

                                                 

   .)416-2/415( :الكشاف-)1(
   .)2/367( :رر الوجيزاحمل-)2(
   .)1/257( :أمايل ابن احلاجب-)3(
   .585 :مغين اللبيب-)4(
   .478 :نفسهاملصدر -)5(
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  ��א����و���א
�m�j��i����h��g���f��e���d��c��b���a��k��l   

 وخالفهم الزخمشري يف    "جاء" و   "أهلكنا"و" من"فقدر النحويون األهل بعد     ...�����(( : ابن هشام قال  
  )m���j��i����h�l�������(() 1 ألجل "فجاء" ألن القرية لك ، ووافقهم يف ؛األولني 
  )2( )). أردنا إهالكها ، أو بأا للترتيب الذكري: ىن املع�����(( : وقال
وكم من  : وأن التقدير   ...وهذا أوىل من قول من ادعى القلب        ...  أي أردنا إهالكها     �����(( : وقال

  )3( )). قرية جاءها بأسنا فأهلكناها 
�m��½��¼���»���º������¹��¸��¶�����µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®

���¿��¾l  

ر ، فـإذا محـل خلقنـا        همث للترتيب ، وال ميكن هنا مع احلمل على الظا         ... �����(( : ابن هشام قال  
؛ أي خلقنا أباكم     ذف مضافني على ح مها  :   وقيل ، مل يشكل ق والتصوير   ة اخلل وصورنا على إراد  
  )4()) . مث صورنا أباكم

�mG��F��E���D��C��B��AH��S��R��Q��P���O��N��M��L��K��J��I��l� �

ما الذي  :   يفعل ، فكأنه قيل    آمر للمنوع أال  املانع من الشيء    :  قال ابن السيد  �����(( : ابن هشام قال  
 الناهية ال   ما الذي أمرك ، يوضحه يف هذا أن        ... : ، واألقرب عندي أن يقدر      ال تسجد  قال لك 

  )5( )). الف النافية تصاحب الناصبة  خب
أي أن تسجد ، وال زائدة يف الكالم دخوهلا كخروجها فـال            �����(( : m��E���D��C��B��lيف  قال  و

   )6( )) ) .ال(ل أنه قد جاء يف مكان آخر بغري  بدلي؛تعمل شيئا 

   )7( )). ]75 :ص[m²��±��°��¯�lويوضحه اآلية األخرى ... �����(( : قالو
                                                 

   .580 :السابقاملصدر -)1(
  .162 :نفسهاملصدر -)2(
    .646 :نفسهاملصدر -)3(
   .646 :نفسهاملصدر -)4(
   .634 :نفسهاملصدر -)5(
 .117 :قواعد اإلعراب .237 :شرح شذور الذهب-)6(
   .243 :مغين اللبيب-)7(
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�ms��r���q��p��o��n��m��t��l  
  )1( )). أي على صراطك �����(( : ابن هشامقال 

�mÉ��ÈÊÖ��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��×��Ø��
ß��Þ��Ý��Ü���Û��Ú��Ù���æ��å������ä��ã��â������á������à��l   

  )  . (( )2اعلى أخرى كما ختصف النعال ليستتراشرعا خييطان ورقة :أي �����(( : ابن هشامقال 
�m����g�������f��e��d��c��b��a��`�����������_��~���}��|��{��z

hiq������p��o��n��m���l��k��j��r��z��y��x��w��v��u��t��s���l  

  )3( )).  أي ال تفتتنوا بفتنة الشيطان (( : ن هشامابقال 
 ضـمري   "إن"إن اسـم    :�����m��m���l��k��jlومن مث ضعف قول الزخمشري يف     ... �����(( : وقال
لنصب ، وضمري الشأن ال     با "�وقَِبيلَه�" : ه ضمري الشيطان ، ويؤيده أنه قرئ      ، واألوىل كون   )4(الشأن

  )5()) .يعطف عليه 

m�D��C��B��L����K���J��I��H�����G��F��E�M��R��Q��P��O��������N��l   

  )6( )) .إلسراف وا األكل والشرب وذروا اوأوقع... املعىن ... �����(( : ابن هشامقال 

�mM��L����K��J��I��H��G��F��E����D��C��B��ANS��R��Q��P�����������O��T��U��
��c��b��a����`��_��^��]��\��[��Z��Y���X��W��Vde�����g��f��

���l��k�����j��i��hl  

 فحذف   ؛ وا يف مجلة أمم   ـالتقدير ادخل : أي معهم ، وقيل    �����m����D��C��B��l(( : ابن هشام قال  
  )7( )) . املضاف

                                                 

   .144 :بقالسااملصدر -)1(
   .221 :شرح شذور الذهب-)2(
   .241 :مغين اللبيب-)3(
   ).2/436: (الكشاف-)4(
   .459 :مغين اللبيب-)5(
   .569 :نفسهاملصدر -)6(
   .168 :نفسهاملصدر -)7(
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�m��j�������i��h��g��f����e��d������c��b��a��`l  
  )1( )) .أي يبغون هلا �����(( : ابن هشامقال 

�m©�� �̈�§��¦ª¯��®��¬��«��´��³��²��±��°���µ��¸��¶��

»����º��¹¼Á��À��¿��¾��½��ÂÇ��Æ��Å����Ä��Ã��È����Ë��Ê����É��
���Ï��Î��Í��Ìl  

ومل ،  بتقدير وأرسـلنا     �m©��¨��§��¦�ª��l ومثال التعلق باحملذوف  ����(( : ابن هشام قال  
  )2( )) .يتقدم ذكر اإلرسال ، ولكن ذكر النيب واملرسل إليهم يدل على ذلك 

�m�´»��º��¹��¸�����¶��µ�¼À���¿��¾��½�����Á��l   
 أو  :من دوـن ، قيـل     ، أي شهوة مبتدأة    من لالبتداء والظرف صفة لشهوة    �����(( : ابن هشام قال  

الـذي  أي اجعله عوضا منه ، وهذا يرجع إىل معىن البدل )  خذ هذا من دون هذا     (للمقابلة كـ   
  )3( )) . بالعوض مكاا هنا تقدم ، ويرده أنه ال يصح التصريح به ، وال

�mc��be��d�fo��n��m��l��k���j��i��h��g��p��q��
u���t��s��rv��|���{���z��y��x��w��

c���b��a��`��_��~��}d��i��h��g��f��e��
k���j��l   

��m��Y��X��W��Vوقد ظهـر يف   ��md��lأي وإىل أهل مدين بدليل      �����(( : ابن هشام قال  

��[��Zl ]4( )) . ]45:القصص(  
�mn��m��l���k��j��io��w����v��u��t��s���r��q��p��

z��y��x{£���¢��¡�����~�����}����|�����l  

                                                 

   .598 :السابقاملصدر -)1(
   .412 :نفسهاملصدر -)2(
   .314 :نفسهاملصدر -)3(
   .580 :نفسهاملصدر -)4(
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،  مبا كذبوه  فيحتمل أن يكون األصل   ����mx��w����v��u��t�lوأما����(( : ابن هشام قال  
ـ  )1(فال إشكال ، أو مبا كذبوا به ، ويؤيده التصريح به يف سورة يونس        تالف  ، وإمنا جاز مـع اخ

  )2( )) .وا يف املعىن  مبرتلة كذبmu��t�v���lاملتعلق ؛ ألن 
m�ABC��I��H�G��FEDJO�N��M���L�K���P�Q�R�

STl � �
 على  "أن وصلتها " اآلية فيمن جر بعلى      �m��G��F��E��D��C��B��Alويف  �����(( : ابن هشام قال  

ضـمن حقيـق معـىن    : ، وقيل  )3( افعأن املعىن حقيق علَي ، بإدخاهلا على ياء املتكلم كما قرأ ن         
  )4( )) .حريص 

   )5( )) . أي حقيق بأال أقول على اهللا إال احلق (( : قالو
�mK��J���I��H��G��F��E�����D��C���B��AL�����P��O��N��M��

T��S��������R��QUZ��Y��X����W��V�����l  
  )6( )) .أي كالذي هو هلم آهلة �����((: ابن هشامقال 
�m��¬���«±��°��¯��®²��¼��»��º��¹��¸��¶���µ��´��³��

¾��½¿Ä��Ã���Â���Á��À��ÅÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç���Æ��Ñ��Ó��Ò��
Ö��Õ��Ô×Û��Ú��Ù��Ø�����l   

 مفعـول   :  سبعني  ،  مفعول أول  :  قومه  ،  فاعل : موسى،   فعل ماض    : اختار (( : ابن هشام قال  
قـال  ،   "قومـه " نصبت   "من" فلما أسقط اخلافض وهو       ، واملعىن من قومه  ،   متييز   :  رجال  ، ثان

  : الشاعر

                                                 

��|��{��~��}��mz��y��x�w��v��u�t��s��r��q�p�o��n��m��l��k��j:قوله تعاىل-)1(
��¢��¡�����l ]74 :يونس[. 

   .526 :مغين اللبيب-)2(
 .116 :الكايف يف القراءات السبع(). 4/56(: احلجة للقراء السبعة-)3(
   .654 :مغين اللبيب-)4(
   .)2/244( :اللمحة البدريةشرح -)5(
   .177 :اللبيبمغين -)6(
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  )2( ))  .)1(مرتك اخلري فافعل ما أمرت به     فقد تركتك ذا مال وذا نشبأ 

 �m�°��¯��®��¬���«l سادسا ، وهو املفعول منه ، حنـو          )3( يفوزاد السريا �����(( : قالو
  )4( )) .ألن املعىن من قومه 

�mE��D��C���B��AFH��G����N��M��L��K��J���I���
P��OQV��U��T��S��R���W\���[��Z��Y��X��]��^��

d���c��b��a�� �̀�_ej��i��h��g��f��k���l��
r��q��p��o��n��m��l  

دل من اثنيت عشرة والتمييز حمذوف ، أي اثنيت عشرة   فليس أسباطا متييزا ، بل ب      �����(( : ابن هشام قال  
  )5( )) .فرقة 

�m�Ñ��Ð��Ï��Î���Í��ÌÖ��Õ����Ô��Ó����Ò����l   

 قولـه   أجازه أبو احلسن مستدال بنحـو      ...����(( :)  إعادة املبتدأ مبعناه   (حتت عنوان   ابن هشام   قال  
وأجيب مبنع كون    mÕ����Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ìl:  تعاىل
رابط ولئن سلِّم فـال    ، ]169:األعراف[ �mÇ��ÆÈ����l مبتدأ ، بل جمرور بالعطف على        "الذين"

خـرب  :  أي منهم ، وقال احلويف ؛العموم ؛ ألن املصلحني أعم من املذكورين ، أو ضمري حمذوف           
  )6( )) . حمذوف ، أي مأجورون ، واجلملة دليله

                                                 

شعر عمرو بن :إىل عمرو بن معدي كرب،وهو يف ديوانه،انظر)1/37:(اختلف يف قائله فقد نسبه سيبويه يف الكتاب-)1(
 ،وعزاه غريه 63 :م1985-هـ1405،مطبوعات جممع اللغة العربية،دمشق،2:ط.مطاع الطرابيشي:حتق.معدي كرب

- هـ1412،مؤسسة الرسالة،1:ط.حيىي اجلبوري: ديوانه،حتقإىل خفاف بن ندبة وقيل إىل عباس بن مرداس،وهو يف
  .46 :م1991

 .125 : البن هشامشرح مجل الزجاجي-)2(
هو احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان،أبوسعيد،املعروف بالسريايف،إمام األئمة معرفةً بالنحو والفقه واللغة والشعر والعروض -)3(

أخبار النحاة البصريني،وشرح كتاب سيبويه تويف :م واحلساب واهلندسة،لهوالقوايف والقرآن والفرائض واحلديث والكال
   .  )508-1/507: (بغية الوعاة:انظر ترمجته). هـ368(سنة 

   .271 :شرح قطر الندى-)4(
   .465 :شرح شذور الذهب-)5(
   .476 :مغين اللبيب-)6(
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�mc��b��a��`���_��^��]��\��[��Z��Y��X��W��Vdf��e��g��
hi��s��r��q��p��o�����n��m���l��k��j��l   

  )1( )).   أي بلى أنت ربنا��m f��el...�����(( : ابن هشامقال 
س ولذلك قال ابـن عبـا  ،  "بلى"أجروا النفي مع التقرير جمرى النفي ارد يف رده بـ   �����(( : قالو

ك قـال  تصديق للمخرب بنفي أو إجياب ، ولذل  )  نعم (، ووجهه أن      لو قالوا نعم لكفروا   : وغريه  
مل  ،   نعـم :  لزمته ، ولو قـال     ،   بلى:   فقال  ، أليس يل عليك ألف    : لو قال :  مجاعة من الفقهاء  
ونـازع  . تلزمه فيهما ، وجروا يف ذلك على مقتضى العرف ال اللغـة             : آخرون   تلزمه ، وقال    

 مستمسكني بأن االستفهام التقريـري       ،  وغريه يف احملكي عن ابن عباس وغريه يف اآلية         )2(السهيلي
�m��v��u��t :  متصلة يف قوله تعاىل    "أم"  من جعل  )4(  ولذلك امتنع سيبويه   ،)3( خرب موجب 

��b�����y��x��wl ]ا ال تقع بعد اإلجياب ، وإذا ثبت أنه إجياب ف          ؛   ]52-51 :الزخرفنعم (ـ  أل ( 
  )5( )). بعد اإلجياب تصديق له ، انتهى 

 ولكن وقع يف كتب احلديث       ، ال جياب ا اإلجياب ، وذلك متفق عليه       )  بلى (شكل عليهم أن    وي
ميان أنه عليه الصالة     كتاب األ  يف البخاري يقتضي أا يجاب ا االستفهام ارد ؛ ففي صحيح           ما

ويف صـحيح   .  )6( ﴾ فقالوا بلى    رضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة ؟         أت ﴿: والسالم قال ألصحابه    
    ،)7( ﴾ إذنفال :  ، قالبلى :  أن يكونوا لك يف الرب سواء ؟ قال أيسرك ﴿ :  كتاب اهلبةيف مسلم
  

                                                 

   .115 :قواعد اإلعراب-)1(
ن أمحد،أبو زيد وأبو القاسم،السهيلي األندلسي املالقي،عامل باللغة والقراءات والتفسري وعلم هو عبد الرمحن بن عبد اهللا ب-)2(

 ).هـ581(تويف سنة .الروض األنف يف شرح السرية،واألمايل،وغريمها:احلديث وعلم الكالم واألصول والتاريخ،صنف
  .)2/81( :بغية الوعاة:انظر ترمجته

 .46: أمايل السهيلي-)3(
   .)3/173( :تابيف الك-)4(
   .116 :مغين اللبيب-)5(
  .1646: 6642 :برقم �باب كيف كانت ميني النيب .أخرجه البخاري يف كتاب األميان والنذور-)6(
 ).2/764: (1623: برقماهية تفضيل بعض األوالد يف اهلبة اهلبات،باب كر أخرجه مسلم يف كتاب-)7(
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 حيتجوا وليس هلؤالء أن،  )1( ﴾بلى :  ؟ فقال له ايبأنت الذي لقيتين مبكة ﴿ : وفيه أيضا أنه قال 

   . تخرج عليه الترتيللذلك ؛ ألنـه قليل فال ي

  )2( )) ...واعلم أن تسمية االستفهام يف اآلية تقريرا عبارة مجاعة ، ومرادهم أنه تقرير مبا بعد النفي 
 ألن   ؛ مل يكف يف اإلقرار   )  نعم ( بـ   mc��b�d��lويتحرر على هذا أنه لو أجيب       ������(( : قالو

اهللا سبحانه وتعاىل أوجب يف اإلقرار مبا يتعلق بالربوبية العبارة اليت ال حتتمل غري املعين املراد مـن                  
  حتماله لنفـي الوحـدة     ال" إله"برفع  "  إال اهللا    ال إله : " له  املقر ؛ وهلذا ال يدخل يف اإلسالم بقو       

إم لو قالوا نعم مل يكن إقراراً كافيا ، وجـوز  : فقط ، ولعل ابن عباس رضي اهللا عنهما إمنا قال           
 جوابا للملفوظ به على ما هو األفـصح لكـان          ) نعم  : ( الشلوبني أن يكون مراده أم لو قالوا        

  )3()).ألن التكفري ال يكون باالحتمال  ؛، وفيه نظر األصل تطابق اجلواب والسؤال لفظا كفراً ، إذ 

m������~��}��|��{���z��y£��¢��¡¤��©��¨��§��¦���¥��

¬�«��ª���®°±�²�³�´�µ�¶�¸¹�º�»�
½¼l   

m���z��y :  تال قوله تعـاىل    وقد الدرةفإنه قال يف شرح      )4(وأما ابن اخلباز  �������(( : ابن هشام قال  
|��{l    نشأ فلم نرفعه ، والصواب مل نرفعه فلم نشأ ؛ ألن            مل : إن التقدير : يقول النحويون 
نفي امللزوم ، ووجود امللزوم يوجب وجود الالزم ؛ فيلزم من وجود املـشيئة               يوجب نفي الالزم 

أن امللزوم هنا مشيئة الرفع ال مطلق  : واجلواب  .هـ ا ،وجود الرفع ، ومن نفي الرفع نفي املشيئة  
 انتفت انتفى ، وإذا كـان الـالزم          ومىت ،   ي مىت وجدت وجد    أ ؛املشيئة ، وهي مساوية للرفع      

  )5()) .وامللزوم ذه احليثية لزم من نفي كل منهما انتفاء اآلخر 
� �

                                                 

    ).1/371: (832 :برقم.صرها،باب إسالم عمرو بن عبسةأخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وق-)1(
 .117-116 :مغين اللبيب-)2(
   .331 :املصدر نفسه-)3(
هو أمحد بن احلسني بن أمحد بن اخلباز املوصلي النحوي الضرير،عالمة زمانه يف اللغة والنحو والفقه والعروض -)4(

   .)1/304( :بغية الوعاة:انظر).هـ637 (تويف سنة .ن معطالنهاية يف النحو،وشرح ألفية اب:والفرائض،من مصنفاته
   .256 :مغين اللبيب-)5(
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�ml��k��j��i��h���g����f��e��l   
   ال أدري حـىت :  جربيل عنـها فقـال   � روي أا ملا نزلت سأل رسول اهللا      (( : ابن هشام قال  
 يا حممد إن ربك أمرك أن تصل من قطعك وتعطي مـن حرمـك   : فمضى مث رجع فقال  ،  أسأل  

وليس :  قيل، أمر اهللا نبيه مبكارم األخالق    :  � )2( وعن جعفر الصادق   ، )1( وتعفو عن من ظلمك   
  )4()) . )3(يف الترتيل آية أمجع ملكارم األخالق منها

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

:  تفسري الطربي).8/306: (فتح الباري:انظر.رواه الطربي مرسال وابن مردويه موصوال من حديث جابر وغريه-)1(
)10/643-644.(   

لقب بالصادق ألنه مل يعرف عنه الكذب،يعترب اإلمام ،)هـ80(ولد سنة أبو عبد اهللا،،حممد الباقرجعفر الصادق بن  هو-)2(
رأس الطبقة اخلامسة من  اإلمام الذهيب على ه وقد عد،)اإلمساعيلية(و) اإلثنا عشرية(السادس لدى الشيعة اإلمامية 

وقد اشتهر اإلمام الصادق بغزارة العلوم وال  مع صغر سنه،�وجزم بعض أهل العلم بأنه رأى أنس بن مالك التابعني،
والفقه هذا باإلضافة إىل علم الكالم ،)أماليه(و) طب الصادق:(ة من ذلكوخلف آثارا عجيب،سيما يف الطب والكيمياء

 ).270-6/255( :سري أعالم النبالء ).328-1/327: (وفيات األعيان:انظر ترمجته.)هـ148(تويف سنة .واحلديث
   ).4/445: (تفسري البحر احمليط). 2/545: (الكشاف. 508: تفسري البغوي:انظر-)3(
   .88-87 :شرح قصيدة بانت سعاد-)4(
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��و���א���ل �

�mC��B��AD��E��H��G��FIN��M��L���K��J��O��Q��P��
��a��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��������������T��S��R
��n���m��l��k��j��i��h��g���f��e���d��c���b

s��r��q��p��ot��~��}��|��{��z��y��x���w��v��u��
����o��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c��b��a��`���_

��t��s���r���q��p��ul  
إن الكـاف حـرف      �mb��a��`���_��~��}�l  يف )1( قال أبو عبيدة  �����(( : ابن هشام قال  
على مكي    وقد شنع ابن الشجري    ، )2( األنفال هللا و الرسول والذي أخرجك     :  وإن املعىن ، قسم  
 السـتحق أن    ) نكاهللا ألفعل  ( : ئال قال ولو أن قا  :  قال،  وسكوته عنه    )3(ايته هذا القول  يف حك 

  . )4( يبصق يف وجهه
ى اهللا سبحانه   لع" ما" جتيء مبعىن واو القسم وإطالق       أن الكاف مل  :  ويبطل هذه املقالة أربعة أمور    

  :وباب ذلك الشعر كقوله ، خرج أبالظاهر وهو فاعل  وربط املوصول ،وتعاىل 
  )5(  وأنت الذي يف رمحة اهللا أطمع  ..................  .....
  .ة مع تباعد ما بينهما ووصله بأول السور
 : نـه قـال     أعنـه   ، و  ] 05:الشمس[ ��m�R��Q��Pl:بأنه قد جاء حنو     : وقد جياب عن الثاين     

  .  ويف اآلية أقوال أخر ،ويرده عدم توكيده ���mil : اجلواب

                                                 

،أول من صنف يف غريب احلديث،قيل يف )هـ112(ميمي اللغوي،ولد سنة هو معمر بن املثىن،أبو عبيدة،البصري الت-)1(
تويف سنة .جماز القرآن،معاين القرآن،أيام العرب،وغري ذلك:مل يكن يف األرض خارجي أعلم جبميع العلوم منه،صنف:حقه
   ).296-2/294: (بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ210(

   ).1/240: (جماز القرآن-)2(
    ).1/340( :عراب القرآنيف مشكل إ-)3(
   ).3/184( :أمايل ابن الشجري-)4(
   .تقدم خترجيه -)5(
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وتباعد ، وخلوه من رابط    ، ء  اويفسده اقترانه بالف  ، " فاتقوا اهللا   " أن الكاف مبتدأ وخربه     : ثانيها   

 مـن   إخراجـك أا نعت مصدر حمذوف أي جيادلونك يف احلق الذي هو           : وثالثهما  ، ما بينهما   
وهو أقرب مما قبله    -: ا  ورابعه،  فيه تشبيه الشيء بنفسه      وهذا، بيتك جداال مثل جدال إخراجك      

ثل األنفال ثابتة هللا والرسول مع كراهيتهم ثبوتا م       : قل  : ولكن التقدير   ،  أا نعت مصدر أيضا      –
 أا نعت   –وهو أقرب من الرابع     -:وخامسها  ، ثبوت إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون         

 اإلخراجووصف  ، والذي سهل هذا تقارما     ، منون حقا كما خرجك     ؤاملأي أولئك هم    ، حلقا  
أي هذه احلال كحـال  ،  أا خرب حملذوف –وهو اقرب من اخلامس   -:وسادسها  ، ية  باحلق يف اآل  
يف كراهية خروجـك     أي إن حاهلم يف كراهية ما رأيت من تنفيلك الغزاة مثل حاهلم               ،إخراجك

  )1( ))  . منتشرةأخرويف اآلية أقوال  ، من بيتك للحرب

�m£��¢���¡�����~��}¤��ª��©��¨��§��¦��¥���l� �

��¥���¤{��~�����¡���¢��£���������m: هلجت الطلبة بالسؤال عن قوله تعـاىل      ����� (( : ابن هشام قال  
�©��¨��§��¦l  لو  :وحينئذ فينتج   ، ن اجلملتني يتركب منهما قياس       وتوجيهه أ 
اثنان يرجعـان إىل نفـي      : واجلواب من ثالثة أوجه     ،  وهذا مستحيل   ، علم اهللا فيهم خريا لتولوا      

   :وذلك بإثبات اختالف الوسط، كونه قياسا 
   . إمساعا غري نافع لتولواولو أمسعهم، إن التقدير ألمسعهم إمساعا نافعا  : حدمهاأ 

   .أن تقدر ولو أمسعهم على تقدير عدم علم اخلري فيهم  :والثاين 
ولو علم اهللا فيهم خـريا      : والتقدير  ، بتقدير كونه قياسا متحد الوسط صحيح اإلنتاج         : والثالث

  )2( )) .وقتا ما لتولوا بعد ذلك الوقت 
     راد نفي اإلمساع النتفـاء علـم اخلـري        ـامل فإن   (( :�������m£��¢���¡�����~��}l يفوقال  
   )3()) . فيهم
  )4( )) . فإن التويل عند عدم اإلمساع أوىل���m������§��¦��¥l (( : وقال

                                                 

   .507 :مغين اللبيب-)1(
   .254 :املصدر نفسه-)2(
   .256 :املصدر نفسه-)3(
   .252 :املصدر نفسه-)4(
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�mÊ��É���È��Ç��Æ�����Å��Ä��ÃË���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��l  
�������m��Æ�����Å��Ä��Ã��É���È��Ç: من قوله تعـاىل   "ال"واختلف يف   ����������(( : ابن هشام قال  

ÊËl على قولني :  
مث عدل عن النهي    ،   ال تتعرضوا للفتنة فتصيبكم      :واألصل، فتكون من هذا    ، أا ناهية    : أحدمها 

وأسند هـذا املـسبب إىل      ، ألن اإلصابة مسببة عن التعرض      ؛  عن التعرض إىل النهي عن اإلصابة       
 بالنون واضح القترانـه حبـرف       وتوكيد الفعل ،  وعلى هذا فاإلصابة خاصة باملتعرضني      ، فاعله  

، ولكن وقوع الطلب صفة للنكرة ممتنع       ] 42:إبراهيم[ ��m�Ë��Ê��É��Èl:الطلب مثل   
  :كما قيل يف قوله ، أي واتقوا فتنة مقوال فيها ذلك ، فوجب إضمار القول 
   .)1(ن الظالم واختلط      جاؤوا مبذق هل رأيت الذئب قطـحىت إذا ج

  :  واختلف القائلون بذلك على قولني ، أا نافية  :الثاين
وعلى هـذا   ، وال حاجة إىل إضمار قول ؛ ألن اجلملة خربية          ، أن اجلملة صفة لفتنة      : أحدمها  

  : مثله يف قوله ، فيكون دخول النون شاذا 
  )2(........................   ..   ها نيلحفال اجلارة الدنيا ا ت

وعلى هـذا   ، والذي جوزه تشبيه ال النافية بال الناهية        ، ها مساعي   بل هو يف اآلية أسهل ؛ وهو في       
ألـا قـد    ، ال خاصة بالظاملني كما ذكر الزخمشري       ، الوجه تكون اإلصابة عامة للظامل وغريه       
  فكيف تكون مع هذا خاصة م ؟، ة وصفت بأا ال تصيب الظاملني خاص

وممن ،  التوكيد أيضا خارجا عن القياس شاذا        وعلى هذا فيكون  ،  أن الفعل جواب األمر      :والثاين 
وهو فاسد ؛ ألن املعىن حينئذ فإنكم إن تتقوها ال تـصيب الـذين              ، ذكر هذا الوجه الزخمشري     

ن أل، مردود  ) إن أصابتكم ال تصيب الظامل خاصة       ( : إن التقدير   : وقوله  ، ظلموا منكم خاصة    
 : ) ائتين أكرمك   (أال ترى أنك تقدر يف      . ال من جنس اجلواب    الشرط إمنا يقدر من جنس األمر     

  )3()).  ) إن تأتين أكرمك (

                                                 

   .)2/109/112( :خزانة األدب:انظر.وقيل قائله العجاج.هذا الرجز مل ينسبه أحد من الرواة إىل قائله-)1(
منتهى :انظر).شاعر خمضرم أدرك اإلسالم،وهو من املعمرين(وهو للنمر بن تولب ).وال الضيف عنها إن أناخ حمول:(متامه-)2(

   .)1/275: (الطلب من أشعار العرب
   .242-241 :مغين اللبيب-)3(



اجلمع والترتيب والتحقيق:  القسم التطبيقي 

 189 

  
 

 القسم الثاين
 

�mq��p��o��n��m��lr����y��x�����w��v��u��t����s���

|��{��z}��£��¢����¡��������~��l  

����mq��p��o��n��m��lr��v��u��t����s : تعاىلوقوله  ������(( : ابن هشام قال  

|��{��z����y��x�����w}��l 1( )) .يركموهم كذلك  أي فلم(  

�m¶��µ��´��³��²��±���°��¯���®�����������¬��«¸��½��¼���»��º��¹��
¾¿��Ã��Â��Á��À��l   

أي عمل اآلخرة ؛     )3(�������m��½��¼���`l)2(ومن غري الغالب قراءة ابن مجاز     �����(( : ابن هشام قال  
  )4( )). فإن املضاف ليس معطوفا ، بل املعطوف مجلة فيها املضاف 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

                                                 

   .250 :السابقملصدر ا-)1(
لزهري،مقرئ جليل ضابط،عرض على أيب جعفر وشيبة،مث عرض على نافع، هو سليمان بن مسلم بن مجاز،أبو الربيع ا-)2(

   ).1/285: (غاية النهاية:انظر ترمجته).هـ171(تويف سنة .ونافع أيب جعفر وأقرأ حبرف
   .)1/281( :احملتسب-)3(
   .)3/152( :أوضح املسالك-)4(
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�
��و���א	�و� �

m��¤��£���¢��¡�����~��}��|����{����z��y��x
¦��¥§©��¨����«��ª��°��¯��®��¬��±²���µ´³¶l� �

الَّ ظرف ، إن كُ m ¦��¥��¤��£§��l : يفومن ذلك قول الزجاج   �����(( : ابن هشام قال  
 :  بل معناه   ،  حيان بأن اقعدوا ليس على حقيقته      ال مبا ذكرنا ، وأجاب أبو     ورده أبو علي يف األغف    

:  رصد ، فكذا يصح قعدت كل مرصـد قـال         ارصدوهم كل مرصد ، ويصح أرصدوهم كل م       
  )1( هـا ) . قعدت مقعده (، كما جيوز )  قعدت جملس زيد (وجيوز 

عنوي كما كتفوا بالتوافق املتوافق ماديت الظرف وعامله ، ومل ي إذ اشترطوا ؛وهذا خمالف لكالمهم 
يف املصدر ، والفرق أن انتصاب هذا النوع على الظرفية على خالف القياس لكونه خمتصا ، فينبغي           

:  فال دافع له من القيـاس ، وقيـل           ) قعدت جلوسا  (:  يتجاوز به حمل السماع ، وأما حنو      أالَّ  
  : كما قال )  على (قعدوا هلم على كل مرصد ، فحذفت التقدير ا

   .)2(اينسى لقض    وأخفي الذي لوال اُأل ............  ...............
مثل قوله   ]16:األعراف[�m����s��r���q��pl ضى علي ، وقياس الزجاج أن يقول يف       أي لق 
:   كقوهلم  ، ) على (ب يف املوضعني أما على تقدير       والصوا m¦��¥��¤��£lيف  
)   ضرب زيدا الظهر والبطن  (     قعدن ، واقعدوا  أل : " فيمن نصبهما ، أو أن "ا معىن   نضم)   ، أللزمن

  )3( )) .)  والزموا

�m��L��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A
��\��[��Z����Y��X��W��V��UT��S��R��Q����P��ON��M

a��`�����_��^��]�j��i��h��g��f��ed��c������b��
��l��kl� �

                                                 

    .)5/12( :تفسري البحر احمليط-)1(
   . )1/47( :والبيت يف الكامل للمربد.وهو لعروة بن حزام العذري).ن صبابةحتن فتبدي ما ا م:(صدره-)2(
   .536 :مغين اللبيب-)3(
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 أي استقيموا هلـم     �m�S��R��Q����P�T��l : يف قوله تعاىل   ...�����(( : ابن هشام قال  
  )1( ))  .مدة استقامتهم لكم

يف يكون هلم عهد وحاهلم كـذا        ك :  فاملعىن m^��]��\��[lوأما  �����(( : قالو
 وقلنا بداللتـها علـى       ،  تامة أو ناقصة   "يكون"  حال من عهد ، إما على أنّ       "كيف"ـ، ف  وكذا

�)2( )) .احلدث ، ومجلة الشرط حال من ضمري اجلمع �
�m�m��l��k��w��v��ut��s��r���q��p��o��n��

¥��¤£���¢��¡���~��}��|��{��z���yx������� �

����§��¦��l   

      أي يـضاهي قـوهلم قـول الـذين          ������m ��}��|��{��zl(( : ابن هشام قال  
  )3( )) .كفروا 

�mr��q���p��o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��ds��

x��w��v��u��ty_��~��}��|��{��z�������� �

��������b��a��`��l  

���ms��v��u��tالتقدير يف :  للبدل ، فقالوا     "من"وأنكر قوم جميء    ���������(( : ابن هشام قال  

x��wy������l  4( )) . متعلقها احملذوف ، وأما هي فلالبتداء  أي بدال منها ؛ فاملفيد للبدلية(   
�m��£��¢��¡�����~��}��|���{��z��y��x��w��v��u

��¦������¥��¤��²��±��°���¯��®¬��«��ª��©��¨���§

��¾���½¼��»��º��¹��¸���¶��µ��´��³

���Æ��Å���Ä��Ã��ÂÁ��À��¿l  

                                                 

   .292 :املصدر السابق-)1(
   .203 :نفسه املصدر-)2(
 .580 :املصدر نفسه-)3(
   .309 :املصدر نفسه-)4(
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وإمنـا  ���my��x��w��v��ulاليت يف حنو    )  إالّ (أقسام  ليس من   �������(( : ابن هشام قال  
ـ على إمامته   ك  النافية ، ومن العجب أن ابن مال      )  ال (الشرطية و   )  إن (هذه كلمتان    ا يف  ذكره
  )2( )) .��) إالَّ ( من أقسام )1( شرح التسهيل
mK���J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��

M��L��l�

�m��A، وجعل منـه     )3(كي)  الم (ز أبو احلسن أن يتلقى القسم بـ        أجا�����(( : ابن هشام قال  

��D��C��Blن :  فقال�����ون ندي أوىل من أن يك    وهذا ع :  كم ، قال أبو علي    املعىن لَريض
  : نشد أبو احلسن أ واملقسم عليه حمذوف ، و"حيلفون"متعلقا بـ 

  )4(غين عىن ذا إنائك أمجعا      لت إذا قلت قدين قال باهللا حلفةً
بفـتح الـالم ونـون       )  لَتغـنن  (ا جياب باجلملة ، ويروون  ألن القسم إمن؛واجلماعة يأبون هذا   

  : النون إذ كان ياء تلي كسرة كقولهر الفعل ألجل يف حذف آخ )5(ةارعلى لغة فز، وذلك التوكيد 
  )6(.....................    ....ابكن عيشا تقضى بعد جدته  و

  )7()) . ليكونن كذا لريضوكم ، ولتشربن لتغين عين: وقدروا اجلواب حمذوفا والالم متعلقة به ، أي 
  : ويف ذلك ثالثة أوجه (( :m ��I��H���G��F��El يفوقال 
  :خرب عنهما ، وسهل إفراد الضمري أمران ) أحق ( أم :  اأحده 
�m��A وهو أن إرضاء اهللا سبحانه وتعاىل إرضاء لرسوله عليه الصالة والسالم وبالعكس               :معنوي  

�F��E��D��C����Bl ]10:فتحال[ 

                                                 

)1(-)2/279(.   
   .78 :مغين اللبيب-)2(
   ).1/520: (ورشرح مجل الزجاجي البن عصف-)3(
: شرح مجل الزجاجي البن عصفور .)443 ، 11/434( :خزانة األدب:انظر.البيت حلريث بن عناب الطائي-)4(

)1/520.(    
. فزارة أبو حي من غطفان،وهو فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان:وبنو األفزر قبيلة،وقيل:قال ابن منظور-)5(

   .)5/3409(،)فزر(مادة :لسان العرب:انظر
   .ومل أجد قائله).طابت أصائله يف ذلك البلد:(متامه-)6(
   .208 :مغين اللبيب-)7(
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واجب واإلضافة  ) الـ( ذلك أن اسم التفضيل ارد من         وهو تقدمي إفراد أحق ، ووجه      : ولفظي  

���m��o��n��m������l��k ]8:يوســف[mwvz��y��xl: اإلفــراد حنــو 

�q��prl�  إىل قوله :�m{��z��l ]24:التوبة[.  
 خرب عن اسم سبحانه ، وحذف مثله خربا عن امسه عليه الصالة والسالم ، أو                "أحق"أن   : والثاين

  .بالعكس 
قدير بأن يرضوه ، بـل يف موضـع         ليس يف موضع جر أو نصب بت       ��mI��H��lأنَََََّ:  والثالث
إرضاء رسوله  وإرضاء اهللا و: عن أحد االمسني ، وحذف من اآلخر مثل ذلك ، واملعىن  ع بدال   ـرف

  )1( )) .أحق من إرضاء غريمها 
�me��d���c��b��af�����k��j��i��h��g��

r���q��p��o��n��m��lsv��u��t��w��y��x��
���|��{��zl  

إن السني مفيدة وجـود     :  �m v��u��tw��l :لزخمشري قال يف    ا ...�����(( : ابن هشام قال  
ضه بعض الفضالء بأن وجود الرمحة مستفاد مـن          ، واعتر  )2(الرمحة ال حمالة ، فهي مؤكدة للوعد      

بأن الوجوب املشار إليه بقوله ال حمالة ال إشعار للسني به ، وأجيب بأن              والفعل ، ال من السني ،       
ـ            السني موضوعه للداللة على    ه بـشارة   الوقوع مع التأخر ، فإذا كان املقام ليس مقام تأخر لكون
  )3( )) . تحقق الوقوع يصل إىل درجة الوجوبمتحضت إلفادة الوقوع ، وب

�m��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a�� �̀�_���^��]

o��n��m���l��kpu������t���s��r��q��vz��y��������x���w����l   
  )4( )) .أي بعده  ������m�b��a��`��_���^��]l(( : ابن هشامقال 

�m��c��b��������a��`��_��������~��}��|��{l   

  
                                                 

   .370 : السابقاملصدر-)1(
   .140 :املصدر نفسه-)2(
   .621 :املصدر نفسه-)3(
   .339 :ختليص الشواهد-)4(
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  )1( )) .أي ضحكا قليال وبكاء كثريا ، كذا قيل �����(( : ابن هشامقال  

�m��¬��«��ª��©��¨���§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����~��}

µ�� �́�³��²��±����°��¯��®��¶��l   
 �m� «l بل هـو اجلـواب ، و       :وقلت ، وقيل    :  أي   �����m �¥���§��¦�l(( : ابن هشام قال  

حال على إضمار قد ،      �m «l: فما حاهلم إذ ذاك ؟ وقيل       : جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل       
لتحملهم تولوا  ، مث قدر أنه       إذا ما أتوك    :  استئنافا ، أي     m ¥lوأجاز الزخمشري أن يكون     

  ط مث وسط بـني الـشر      ��m ��§��¦��¥ª��©��¨�l : مل تولوا باكني ؟ فقيل    : قيل
  )2( )) .��واجلزاء 
�m¤��£��¢��¡�����~��}��|��{���z¥�̈�§��¦���©�«��ª��

¬��®l   
  )3( )) .ملوت أو القتل  ا:m ¤��£��¢¥���l: وقيل يف قوله �����(( : ابن هشامقال 

�mr��q��p��o��n��m��l��k��jsw��v��u������t���x�z��y��� �
��|��{�l � �

       حـال مـن ضـمري       ...  صفة لصدقة وحيتمل   ��mp��o��nl مجلة�����(( : امابن هش قال  
  )4()) .خذ 
�m��e��d����c��b��a�� �̀�_��~��}���|��{��z����y��x��w

l�����k��j���i��h��g��fm��s��r��q���p��o��n��l   
  ي  أ ، إن الظرف حال�m��{��z����y��x��wl البقاء يف قول أيب�����(( : ابن هشامقال 

                                                 

   .583 :مغين اللبيب-)1(
   .594 :نفسهاملصدر -)2(
   .444 :ختليص الشواهد-)3(
   .401: مغين اللبيب-)4(
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�m��a ، وهذا الوجه هو املعتمد عليه عندي ، لتعينه يف          )1( على قصد تقوى ، أو مفعول أسس      
�d��c��bl ]2( )) . ]108 :التوبة(  

�m��G��F��E���D��C��B��A

N��M��L��K��J��I�����HO��R��Q���P���l   
 والظاهر أن العطف يف      ،  فإنه الوصف الثامن   �����m�K��J��Il(( : ابن هشام قال  
ـي متقـابالن ،     ذا الوصف خبصوصه إمنا كان من جهة أن األمر والنهي من حيث مها أمر و              ه

 والناهي عن روف ،ـهو ترك املعو ن اآلمر باملعـروف ناه عن املنكر ، أو ألخبالف بقية الصفات
 بكل من الوصفني ، وأنه ال يكتفى فيه مبـا حـصل يف              د، فأشري إىل االعتدا   املنكر آمر باملعروف    

إمنا دخلت الواو   :   يف هذه اآلية مذهب الضعفاء فقال       اآلخر ، وذهب أبو البقاء على إمامته       ضمن
سبع يف مثانية ، أي سبع أذرع       : يف الصفة الثامنة إيذانا بأن السبعة عندهم عدد تام ، ولذلك قالوا             

  )4( )) . )3(بلهايف مثانية أشبار ، وإمنا دخلت الواو على ذلك ألن وضعها على مغايرة ما بعدها ملا ق
�m��¶��µ��´����³��²��±��°��¯��®���¬��«��ª��©

Á���À��¿�����¾���½��¼��»��º��¹��¸Â���Ç��Æ��Å��Ä������Ã��l  
  �� )5( )) . واملراد به زمن غزوة تبوك��mµ��´����³��²��±�l(( : ابن هشامقال 
�mK��J��I�����H��G��F��E��D��C��B��AL��P��O��N��M��

R��Q���l� �

ها على أنه   أي وأغلظوا عليهم ليجدوا ذلك ، وإمنا عدل إىل األمر بالوجدان تنبي           �����(( : ابن هشام  قال
  )6( )) . اإلغالظ فلم يقصد لذاته ، بل ليجدوه املقصود لذاته ، وأما

  ـــــــــــــــــــــ

                                                 

   .661 :التبيان يف إعراب القرآن-)1(
   .554 :مغين اللبيب-)2(
   .662: التبيان يف إعراب القرآن-)3(
   .346 :مغين اللبيب-)4(
   .10 :شرح قصيدة بانت سعاد-)5(
   .241 :مغين اللبيب-)6(
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��و����و�س� �

mo��n��m��l���k��j��ipr��q��u��t��s��v���

wxl � �

 ؛ أنه احلمـد هللا : ، تقديره �m��w��v���u��t��s��l : قوله تعاىل... �����(( : ابن هشامقال  
  )1( )) .ال فاصل امسها ، ووليتها اجلملة االمسية بوحذف " أن"  فخففت  ، األمر والشأنأي 
�m��´��³��²��±��°�� �̄�����®��¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤

Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º������������¹�� �̧�¶��µ���Ä��Ã��

Ë����Ê��É����È��Ç��Æ��ÅÌ��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î������������Í��l   
 الكـسرة فيـه     �m Ë����Ê��É����È��Ç��ÆÌ�l : وقال اهللا تعاىل  �����(( : ابن هشام قال  
فجعلنا زرعهـا يف استئـصاله   :  ، ويف اآلية إجياز وجماز ، وتقديرمها       "لْـا"سرة إعراب لوجود    ك

وموصوف اسـم    "كأنَّ" مل يلبث باألمس ، فحذف مضافان واسم         كالزرع احملصود فكأن زرعها   
ويقال " جريح"ذا ال يقال ملن جرح يف أمنلته         وأقيم فعيل مقام مفعول ألنه أبلغ منه ، وهل         ،املفعول  
  )2()) ."جمروح"له 

�m]��\��[��Z��Y��X��W���V^d��c��b�����a��`��_��e��g���������f��
l��k��j��i��hmp��o��n���qr��u��t��s����l   

فهي من الصلة ،    m��X��Wlمعطوفة على    �m�]��\�^��lفإن مجلة   �����(( : ابن هشام قال  
  ابن عصفور ه خرب ، قال�m �d��c��b�����a��`��_lوما بينهما اعتراض بيِّن به قدر جزائهم ، ومجلة   

ته ، بـل    فيعطف على صل  " الذين" مل يؤت به لتعريف      m��\���lبعيد ؛ ألن الظاهر أن      وهو  
 جلواز أن يكون اخلرب     ؛ على كسبهم السيئات ، مث إنه ليس مبتعني          عالم مبا يصيبهم جزاءً   جئ به لإل  

m��[��Z��Y�l                ، فال يكون يف اآلية اعتراض ، وجيوز أن يكون اخلرب مجلة النفي كما ذكر 
�مجـل ، أو فاالعتراض بـثالث   �m ��g���������flوما قبلها مجلتان معترضتان ، وأن يكون اخلرب       

                                                 

  .203-202 :شرح قطر الندى-)1(
   .137 :شرح شذور الذهب-)2(
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mp��o��nq��l       لـيس  "الـذين "ن   أ – وهو األظهـر     – فاالعتراض بأربع مجل ، وحيتمل     
 ]26:يـونس [�mE��D��C��BF�l أي    ،  األوىل "الـذين "، بل معطـوف علـى       مبتدأ  

m��[��Z��Y��X��W���Vl  يف مقابلة الزيادة هناك ، ونظريها يف املعـىن           فمثلها هنا 
��������m�Ì��Ë��Ê��ÉÎ�����Í�Ï��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð: قوله تعـاىل  

���Ü��Û����������Úl ]وذلـك مـن    ، )   عمرو يف الدار زيد واحلجرةِ    ( : ويف قوهلم    ]84:القصص
، ار اجلار عند سيبويه واحملققني      ـوعلى إضم ، العطف على معمويل عاملني خمتلفني عند األخفش        

مبتدأ " جزاء سيئة"فإذا كان ، متعلقة باجلزاء " مبثلها"لباء يف أن الظاهر أن ا: ومما يرجح هذا الوجه 
وهو أحسن ؛ إلغنائه     ، )1(قاله احلويف ، أو هلم    ، ءقاله أبو البقا  ، أي واقع   ، تقدير اخلرب احتيج إىل   

عطفـا  " جزاء "وعلى ما اخترناه يكون   ، " الذين" عن تقدير رابط بني هذه اجلملة ومبتدئها وهو         
وهـو  " مبثلها"وأما قول أيب احلسن وابن كيسان إن        ، تاج إىل تقدير آخر     فال حي ، " احلسىن"على  
  فمـردود عنـد    )  حبـسبك درهـم    (وإن الباء زيدت يف اخلرب كما زيدت يف املبتدأ يف           ، اخلرب  

  )2()).  ]40: الشورى[ �m��~��}��|l:   يؤنس قوهلما بقولهوقد، اجلمهور 

�m�t��s��r���q��p��o��n��m��l������k��j���{��z��y��x��w��v��u�

��¡�����~��}��|l  
ما   :إن التقدير : �����������mo��n��m��l������k��jl: ىلانه قيل يف قوله تع    أال إ ...  (( : قال ابن هشام  

   )3()) . ومعىن هذا ما كان مفترى، فتراء كان ا
�mÄ��Ã��Â��Á��À��¿Å��Ë��Ê�����É�������È��Ç��Æ��l  

  
  

                                                 

أول من طرق ، والتفسريبالنحو بن إبراهيم بِن سعيد بِن يوسف،أبو احلسن احلويف الشرباوي،إمام فاضل،عامل هو علي-)1(
تويف سنة .،املوضح يف النحوعراب القرآن الربهان يف إ،الربهان يف تفسري القرآن: من مصنفاتهالباب يف علوم القرآن،

،مكتبة 1:ط.علي حممد عمر:حتق.السيوطي:طبقات املفسرين). 2/140: (بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ430(
 .83: م1976هـ1396وهبة،

  .372-371: مغين اللبيب-)2(
  .508: املصدر نفسه-)3(
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وهـذا    ، )2(انتـهى  . وليس مث اليت تأيت للعطف    ، معناه أهناك   :  )1(ل الطربي  قا (( : قال ابن هشام   

  )3()) . م املضمومة التاء باملفتوحتهااشتبه عليه ثُ، وهم 
�m��k��j���i��h���g��f��e���d��c����b��al  
بـه  فاالغتباط  ،  وال شك أن الوفاء بالعهد من فضل اهللا سبحانه ورمحته بعباده             (( : قال ابن هشام  

  )4()) . فهو الفرح بالدنيا وما يتعلق ا  ،وأما الفرح املنهي عنه، واجب أو مندوب لورود األمر به 
�m���Ì��Ë��Ê���É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º

ÍÎ��â�����á��à���ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��

���å��ä�������������ãl   
 فيهمـا   "مـن "هل معىن     �m���Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��ºl :  مسألة�����((: ابن هشام قال  

 الثانية لالستغراق   "من"و.   اجلارة للضمري للسببية   "من"ـ  بل خمتلف ف  :  اجلواب ؟ خمتلف أم متحد  
ـ           :  -واهللا أعلم - واملعىن.   الزائدة "من"وهي       رآن وما حيدث لك شأن فتتلوا شيئا مـا مـن الق
  )5( )) . بسببه
m��D��C��B��L�����K���J��I��H��G��F��E����R��Q��P��O��N���M���

��Y��X��W��V���U��T��S��a����`�����_��^��]��\��[��Z
�b�cl  

فأمجعوا أمـركم مـع     :  أي����mW��V���U�l : قول اهللا تعاىل   ...�����(( : ابن هشام قال  
�وال جيوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطوفـا علـى   ...  مفعول معه"شركاءكم" فـ   شركائكم

mVl�         كم ،  أمجعوا أمركم وأمجعوا شـركاء    : دير ألنه حينئذ شريك له يف معناه ؛ فيكون التق

                                                 

ن على اإلطالق،صاحب التفسري الكبري والتاريخ الشهري،كان هو حممد بن جرير بن يزيد،أبو جعفر،الطربي،رأس املفسري-)1(
انظر ).هـ310(تويف سنة .التفسري واحلديث والفقه والتاريخ،عرف باالجتهاد ونبذه للتقليد:إماما يف فنون شىت منها

  .95:  طبقات املفسرين للسيوطي).192-4/191: (وفيات األعيان:ترمجته
   ).12/190(: تفسري الطربي-)2(
 .122: مغين اللبيب-)3(
  .426: ختليص الشواهد-)4(
   .38: أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)5(
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:  ، وال تقول     يأمجعت رأي : ، تقول    إمنا يتعلق باملعاين دون الذوات       "أمجع"جيوز ؛ ألن    وذلك ال    

 ألنه جيوز أن يكون معطوفـا علـى حـذف           ؛  على ظاهر اللفظ    :أمجعت شركائي ، وإمنا قلت    
وامجعـوا  :  فعوال لفعل ثالثي حمـذوف، أي     أي وأمر شركائكم ، وجيوز أن يكون م       : مضاف  
قراءته مـن    صح العطف على     ) أللفابوصل    ( فامجعوا : ، ومن قرأ  ) بوصل األلف (كم  شركاء

مجعت أمري ومجعـت    :  قولشترك بني املعاين والذوات ، ت     وهو م )  مجع ( غري إضمار ؛ ألنه من    
 �m�����Z��Y��X��Wl ]60 :طــه[ ��m��¤��£��¢��¡l :قــال اهللا تعــاىلشــركائي ، 

  وجيوز على هذه القراءة أن يكون مفعوال معه ، ولكن ،  ]02:اهلمزة[
  )1( )) .إذا أمكن العطف فهو أوىل ألنه األصل 

�mÄ���Ã��Â��Á��À��¿Å��Ë��Ê�����É��È��Ç��Æ��l   
، مث حـذفت     أتقولون للحق ملا جاءكم هذا سـحر      :  – واهللا أعلم    –األصل  �����(( : مابن هشا قال  

مقالتهم مدلوال عليها جبملة اإلنكار ؛ ألن مجلة اإلنكار هنا حمكية بالقول األول ، وإن مل تكـن                  
 [�me��d��cfj��i��h���������g��k���������l: حنـو   ،  وغري دالة عليـه      حمكية بالقول الثاين  

  )2()) . ]65: يونس

�mZ��Y��X��W��V����U��T��S[^��]��\��_f��e��d������c����b��a��`����l  
، واجلملـة   أ   مبتد "ما"ـ   ، ف  )3(مبد األلف )  آلسحر (على قراءة أيب عمرو     ... �����(( : ابن هشام قال  

 به ،   آلسحر جئتم :  باالستفهام ، وكأنه قيل   ، وهلذا قرن    " ما"إما بدل من    " آلسحر"بعدها خرب و  
على اخلرب فمـا موصـولة      )  رحِسلَهذَا   (ر ، أو آلسحر هو ، وأما من قرأ          ما بتقدير أهو السح   وإ

  )5( . (( )6(�������l]ِسحرm��Y��X��W� )4(والسحر خربها ، ويقويه قراءة عبد اهللا
  )m� ��Ç��Æl . (( )7  بدليل؛أي هو سحر ����� (( : وقال

                                                 

   .263: شرح شذور الذهب-)1(
  .392: مغين اللبيب -)2(
   .127: الكايف يف القراءات السبع). 4/290(: احلجة للقراء السبعة-)3(
  .ه ، وقد مرت ترمجت-رضي اهللا عنه-هو عبد اهللا بن مسعود-)4(
  .)4/292(: احلجة للقراء السبعة-)5(
  .288: مغين اللبيب-)6(
   .592: املصدر نفسه-)7(
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�m�u��t��s��������r��q��p��o|��{��z��y��x��w���v�}��_��~��
f���e��d��c��b��a���`��l  

��m��{��z��y��x��w���v��u��t��s��������r��q��p��o: مـسألة  (( : ابن هشام قال  
|}l��           اختلف يف هذا الـضمري     :  كيف عاد ضمري اجلمع على فرعون مع أنه مفرد ؟  اجلواب

  : اختلف يف ذلك املذكور على قولنيمث، أنه عائد على مذكور :  أحدها:  على ثالثة مذاهب
أنه عائـد   :  قول بعضهم  : الثاين . )1( يد بن مسعدة أنه يعود إىل الذرية      قول األخفش سع  :  أحدمها

  : كما قال.  على فرعون على جعله امسا للقبيلة
  )2(وممن ولدوا عامــ      ـر ذو الطول وذو العرض

ألن ، من يقومون ويقعد زيد : ذا فهو نضري قولك وعلى ه، حني أراد القبيلة " عامر"فمنع صرف  
،  بدل من فرعـون      m|��{�}�l: وقوله.  محال على املعىن     m��z��y�l: قوله سبحانه 
  . اللفظ  علىوهو محل

  .إال على خوف من آل فرعون : والتقدير ، أنه عائد على حمذوف :  املذهب الثاين
ألنه ملا ذكر فرعـون     وذلك  ،  املذكور   همستلزاأنه عائد على مذكور وحمذوف      :  واملذهب الثالث 
  )3( )) .علم أنه معه غريه 

�m����k��j��i��h��g��r����������q�����p��o��n��m��l����s��l  
 توكلـوا ، فحـذف   سلمني فإن كنتم آمنتم باهللا فعليه  إن كنتم م  : �فهذا بتقدير  (( : ابن هشام قال  

  )4( )) .اجلواب لداللة ما تقدم عليه 
�m��A��P��O��N��M���������L��K�����J��I��H���G����F��E��D��C����B

��V��U��T���S���R��Ql   

                                                 

  .)1/377: (معاين القرآن لألخفش-)1(
  ).3/4): (دت(،مطبعة التقدم،مصر،)دط.(األصبهاين:كتاب األغاين:انظره.البيت لذي اإلصبع العدواين-)2(
  .38-37: أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)3(
   . )4/108: (األشباه والنظائر يف النحو-)4(
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�m��C����B��A ، وجعل منـه      )3(تكون نافية مبرتلة مل    )2( أا )1(وذكر اهلروي �����(( : ابن هشام قال  

I��H���G����F��E��Dl�            والظاهر أن املعىن على التوبيخ ، أي فهالَّ كانت قرية واحدة 
من القرى املهلكة تابت عن الكفر قبل جميء العذاب فنفعها ذلك ، وهو تفسري األخفش والكسائي 

 ويلزم من هذا    )5()  كانت فهالَّ (  أيب وعبد اهللا     ة والنحاس ، ويؤيده قراء    )4(والفراء وعلي بن عيسى   
 : ا للنفي لقوله  بأاملعىن النفي ؛ ألن التوبيخ يقتضي عدم الوقوع ، وقد يتوهم أن الزخمشري قائل               

مـا   ":قطع مبعىن لكن ، وجيوز كونه متصال واجلملة يف معىن النفي ، كأنـه قيـل               واالستثناء من 
   ... ولوال للنفي:  واجلملة يف معىن النفي ومل يقل:  ولعله إمنا أراد ما ذكرنا ، وهلذا قال  )6("آمنت
ثناء ، ورفعه علـى اإلبـدال ،        على أصل االست  )  ومق (ج حمتج للهروي بأنه قرئ بنصب       فإن احت 

  : فاجلواب أن اإلبدال يقع بعد ما فيه رائحة النفي ، كقوله 
...........      .................7( والوتد   عاف تغري إال النؤي(  

  ) ... يبق على حاله مل ( :مبعىن) تغري(فرفع ملا كان 
 أن الكالم موجب ، ولكن فيـه        فدل على  ������m I��H���Glوقد أمجعت السبعة على النصب يف     

  )8( )) .رائحة غري اإلجياب 
  

  ــــــــــــــــــــــــ

                                                 

األزهية يف احلروف، :،له)؟هـ340(هو علي بن حممد،أبو احلسن،اهلروي،كان عاملا يف النحو إماما يف األدب،ولد سنة -)1(
. )5/1923( :معجم األدباء:انظر ترمجته).؟هـ415(تويف سنة .والذخائر يف النحو،والغريبني يف القرآن واحلديث

   ).4/327: (عالماأل
   ).لوال(يعين -)2(
   .169: األزهية يف احلروف-)3(
عامل يف اللغة والنحو والبالغة والتفسري،له كتب )هـ276(هو علي بن عيسى بن إبراهيم،أبو احلسن،الرماين،ولد سنة -)4(

: بغية الوعاة:رمجتهانظر ت).هـ384: (تويف سنة.شرح كتاب سيبويه،احلدود،النكت يف إعجاز القرآن:كثرية منها
)2/180-181.(   

     ).5/192: (تفسري البحر احمليط ).11/53: (اجلامع ألحكام القرآن-)5(
   .)3/175: (الكشاف-)6(
،دار الكتب 2:ط.مهدي حممد ناصر الدين:شرح.ديوان األخطل:انظر.وهو لألخطل) وبالصرمية منها مرتل خلق:(صدره-)7(

   . 86 :م1994-هـ1414العلمية،بريوت،
  .118-117: قواعد اإلعراب .268: مغين اللبيب-)8(
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�������ود�و�� �

�m��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T

c��b��ad��p����o���n��m��l��k��j��i��h�����g����f��e��

��t��s��r�����ql�
`��m :  قوله تعـاىل   شري فقال يف  واضطرب يف ذلك كالم الزخم     ...����(( : ابن هشام قال  

c��b��ad��l     إمنا أجاز تعليق فعل البلوى ملا يف االختبار من معىن العلـم ؛          :يف سورة هود 
 أنظر أيهم أحسن وجها ، واستمع أيهم أحـسن          ( :ألنه طريق إليه ، فهو مالبس له ، كما تقول           

 النظـر البـصري    على تعليق فقومل أ  ،   )1(هـا .  النظر واالستماع من طرق العلم      ألن  ؛ )صوتا  
وال يسمى هذا تعليقا ، وإمنا       : )2( جهته ، وقال يف تفسري اآلية يف سورة امللك        واالستماع إال من    
أال ترى أنه   ) علمت أيهما عمرو    (  بعد العامل ما يسد مسد منصوبيه مجيعا كـ          عالتعليق أن يوقَ  
ه الصدر وغريه ؟ ولو كـان تعليقـا         ء مال  بني جمي  – بعد تقدم أحد املنصوبني      –ال يفترق احلال    

�)3( )) ) .علمت زيدا منطلقا ، وعلمت أزيد منطلق ( : الفترقا كما افترقا يف  �

�mÈ��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼É��Ë�����Ê��� �

Î����Í��Ì��l  
  )4( )).  وقضى اهللا األمر – واهللا أعلم –أصله �����(( :����������mÅ��Ä�l  يفابن هشامقال 

�m{��z��y��x��w��v��u����t��s����r��q|��a��`�����_��~��}���
b���d��cl 

  )5( )).  أي معه �����m��������t��sl(( : ابن هشامقال 
�m��Ù��Ø��×��Ö��Õ���Û��Ú����à���ß��Þ��Ý��������Ü��á�â��ãäl� �

                                                 

   .)3/184: (الكشاف-)1(
  .]2 :امللك[ ��mR����Q���P���O��N��M���L��KS��...l:يعين قوله تعاىل-)2(
   .395-394: مغين اللبيب-)3(
   .245: شرح قطر الندى-)4(
   .106: مغين اللبيب-)5(



اجلمع والترتيب والتحقيق:  القسم التطبيقي 

 203 

  
 

 القسم الثاين
 

��m������Ü����Û��Ú��ß��Þ��Ý��l: حنـو    التعليل ،    ((:  ذكر معاين عن     عندابن هشام   قال  

   أي ما نتركها صـادرين عـن قولـك ، وهـو رأي             "تاركي"وجيوز أن يكون حاال من ضمري       
  )2( )) . )1( الزخمشري

  )3( )). أي ألجله ����� (( :��������m���ß��Þ�l يفقال و
�mx���w��v���u���t��s��r��qy`��_��~��}��|��{���z��a���������e��d��c������b��

g��f���h��l 
  )4( )) .أي فال لوم علي فقد أبلغتكم �����(( : بن هشاماقال 

m«����ª��©��¨��§��¦��¥¬¯��®��°������µ�� �́�³��²��±��
¶¸l�

  )5( )).  أي سلَّمنا سالماً m«����ª�¬��lومنه �����(( : ابن هشامقال 

�m���Ö��Õ������Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï���Î��Íl  
كأنه : فيمن فتح الباء    �����m��Õ������Ô��Ó��Ò�������l: شري يف قوله  قال الزخم ... �����(( : ابن هشام قال  
  : ووهبنا له إسحاق من وراء إسحاق يعقوب ، على طريقة قوله :  قيل

  )7( .هـا،  )6(وال ناعب إالَّ ِببين عزاا   ا مصلحني عشرية  مشائيم ليسو
 ألن mÐ�lب ، بـدليل  هو على إضمار وهبنا ، أي من وراء إسحاق وهبنا يعقـو    : وقيل  

 ، أو "بإسـحاق "هو جمرور عطفا على بــ  : ، وقيل البشارة من اهللا تعاىل بالشيء يف معىن اهلبة  
منصوب عطفا على حمله ، ويرد األول أنه ال جيوز الفصل بني العاطف واملعطوف على ارور كـ  

  )8( ))) . مررت بزيد واليوم عمرو ( 
                                                 

 ).3/208: (الكشاف-)1(
   .149: اللبيبمغين -)2(
 ).3/41: (أوضح املسالك-)3(
   .608: مغين اللبيب-)4(
   .562: نفسهاملصدر -)5(
   ).1/165: (كتاب سيبويه:انظر).زيد بن عمرو(البيت لألخوص الرياحي الريبوعي -)6(
   ).3/216: (الكشاف-)7(
  .449 :مغين اللبيب-)8(
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�mÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï������Î��Í���ÌÔ��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��������×��Ö��Õ��
ß���Þ��Ýàä��ã����â��á��åè��ç��æ��é���í��ì��ë��ê��l  

 إن من نصب قـدر  mß���Þ��Ý��Ü��Û��Ú�à��lقول الزخمشري يف    �����(( : ابن هشام قال  
ويـرد  .  )m��Ý��Ü��Û��Ú�l )1ومن رفع قدره مـن      ����mÖ��Õ�lاالستثناء من   

إن املرأة تكون مسرى ا على قراءة الرفع ، وغري مسرى ا علـى              باستلزامه تناقض القراءتني ، ف    
 ألن إخراجها من مجلة النهي ال يدل على أا مسرى ا بل على أـا                ؛قراءة النصب ، وفيه نظر      

معهم ، وقد روي أا تبعتهم ، وأا التفتت فرأت العذاب فصاحت فأصاا حجر فقتلها ، وبعد                 
 اآلية خالف الظاهر ، وقد سبقه غريه إليه ، والذي محلهم علـى ذلـك أن                 فقول الزخمشري يف  

كانت قراءم على الوجه املرجوح ، وقد       ) أحد  ( النصب قراءة األكثرين ، فإذا قدر االستثناء من         
��m������ß��Þ������â��á��à�l : التزم بعضهم جواز جميء قراءة األكثر على ذلك ، مستدال بقوله تعاىل      

ومل ير خـوف إلبـاس      ) زيدا ضربته   (  فإن النصب فيها عند سيبويه على حد قوهلم          ]49: رالقم [
     بالكـسر  ) ِخفْـت   ( املفسر بالصفة مرجحا كما رآه بعض املتأخرين ، وذلك ألنه يرى يف حنو              

ا ، حمتمل هلم) تضار (  وال خالف أن حنو    ، بالضم ، أنه حمتمل لفعلي الفاعل واملفعول      ) طُلْت  ( و
  ...يف النسب ) مشتري (   حمتمل لوصفها ، وكذلك حنو ) خمتار( وأن حنو 

والذي أجزم به أن قراءة األكثرين ال تكون مرجوحة ، وأَنَّ االستثناء يف اآلية من مجلة األمر على                  
، وأن االسـتثناء    )2( قراءة ابن مـسعود     يف m��Ý��Ü��Û��Úà�lالقراءتني ، بدليل سقوط     

 وإن مل يكونوا من أهـل        ،  وألن املراد باألهل املؤمنون     ؛ )3(سقوطه يف آية احلجر    بدليل   ؛منقطع  
�������m��E��D�������C��Bبيته ، ال أهل بيته وإن مل يكونوا مؤمنني ، ويؤيده ما جاء يف ابن نـوح         

FG��I��������H����������JKLl ] ـ ،   ووجه الرفع أنه على االبتداء ، وما بعده اخلرب           ]46:هود ستثىن وامل
 m¾��½��¼��»��º¹����¸���¶��µÂÁÀ¿Ãl : ونظريه،  اجلملة  

  .  ]24-22:الغاشية[

                                                 

   ).3/222: (الكشاف-)1(
   ).4/371: (عةاحلجة للقراء السب-)2(
  ].65:احلجر[ ��m��±��°��¯��®���¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£���¢l:وهي قوله تعاىل-)3(
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وجاء النصب علـى اللغـة      :  ما اخترته من أن االستثناء منقطع ، ولكنه قال           )1( واختار أبو شامة   

احلجازية والرفع على التميمية ، وهذا يدل على أنه جعل االستثناء من مجلة النهي ، وما قدمتـه                  
ـ ،   لضعف اللغة التميمية ، وملا قدمت من سقوط مجلة النهي يف قراءة ابن مسعود                أوىل اها ـحك
�)3( )).  وغريه )2( دةـأبو عبي �
�m��£��¢��¡�����~��}��|��{��z��y���x��w��v��u��t

¤¥��ª��©����¨��§�����¦���l  
 ، وذلـك    m�x��y���l على �m �����~lفإنه يتبادر إىل الذهن عطف    ... �����(( :  ابن هشام قال  
 فهو معمـول    "ما" ألنه مل يأمرهم أن يفعلوا يف أمواهلم ما يشاءون ، وإمنا هو عطف على                 ؛ باطل

 فالعطف – بالتاء ال بالنون –)  تشاء ( و ) تفعل (ن نفعل ، نعم من قرأ للترك ، واملعىن أن نترك أ 
 وبينـهما حـرف   ،  تني   والفعل مر  "أن"على أن نترك ، وموجب الوهم املذكور أن املعرب يرى           

  )4( )). عطف ال
�mF��E��D��C��B��AGK��J������I��H����l � �

  )5( )). يقدم فيورد : ؛ ألن املعىن " يقدم"على " أورد"عطف  ... (( : ابن هشامقال 

mÜ��Û��Ú����Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Ý��ß��Þ��

àál  
  )6( )).  أي ما بقيت �����m ���Ö��Õ��Ô��Ó���Ø��×l(( : ابن هشامقال 

� �� �� �

� �
                                                 

هو عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم،أبو شامة،شهاب الدين الدمشقي الشافعي،اإلمام ذو الفنون،ولد سنة -)1(
نظم املفصل للزخمشري،مقدمة يف :لعربية،من مصنفاته،قرأ القراءات واعتىن باحلديث وأتقن الفقه وبرع يف ا)هـ599(

 ).78-2/77: (بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ665(تويف سنة .النحو،البسملة
  .)1/295: (يف جماز القرآن-)2(
  .557-556: مغين اللبيب-)3(
  .492 :املصدر نفسه-)4(
 ).2/309: (شرح اللمحة البدرية-)5(
   .)1/229: (أوضح املسالك-)6(
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�m���n��mr��q��p��o��s��x��w�����v��u���t��l  
   فـيمن )2(َ"ملاّ"م ي وم"إنَّ"بتشديد نون  )1(صوحفة يف قراءة ابن عامر ومحز ... �����(( : ابن هشام قال  
 ،  ما وأدغمت ، فلما كثرت امليمات حـذفت األوىل        يفأبدلت النون م  ) ملن ما     (: األصل:  قال

إنَّ : ف منه قول آخـر       ألن حذف مثل هذه امليم استثقاال مل يثبت ، وأضع           ؛ وهذا القول ضعيف  
 (لوصل جمرى الوقف ؛ ألن استعمال        بالتنوين مبعىن مجعا ، مث حذف التنوين إجراء ل         ) ملا (األصل  
ذا قـول   ن ه  وأضعف م  تنوين من املنصرف يف الوصل أبعد ،      يف هذا املعىن بعيد ، وحذف ال      )  ملا

م ، وهو مبعناه ؛ ولكنه منع الصرف أللف التأنيث ، ومل يثبت اسـتعمال               إنه فعلى من اللم   : آخر  
   الَّ كتب بالياء ، وهالَّ أماله مهذه اللفظة ، وإذا كان فعلى فَهه اإلمالـة ، واختـار ابـن    ن قاعدت

 لداللة ما   ؛)  لـما يتركوا  (أو  ،  )  ملاَّ يهملوا  : ( اجلازمة حذف فعلها ، والتقدير     احلاجب أا ملاَّ  
شقياء والسعداء وجمازام ،    مث ذكر األ  ،   ]105:هود[��m¯��®��¬l : تقدم من قوله تعاىل   

وال أعرف وجها أشبه من هذا ، وإن كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله مل يقـع يف                   :  قال
ملـاَّ   : (  ، واألوىل عندي أن يقـدر ره نظر ويف تقدي ،)3(هـا . أالَّ يستبعد لذلك واحلق  الترتيل ،   

  :أي أم إىل اآلن مل يوفوها وسيوفَّوا ، ووجه رجحانه أمران )  يوفوا أعماهلم
  . وهو دليل على أن التوفية مل تقع بعد وأا ستقع m�p��lأن بعده : أحدمها 
  .  الثبوت متوقع الثبوت كما قدمنا ، واإلمهال غري متوقع)  ملاَّ (نفي أن م: والثاين 

  :  فتحتمل وجهني )5("ملا"وتشديد " ِإنْ" بتخفيف )4(وأما قراءة أيب بكر
  . تلك األوجه  "ملا"ن خمففة من الثقيلة ، ويأيت يف أن تكو: أحدمها 
  راءة ـوأماَّ ق، مبعىن إالَّ " ملا"أرى ، وول بإضمار ـ مفع"الكُ"ة ، وـ نافي"إن"أن تكون : والثاين 

                                                 

أول ،إمام القراءة وشيخ القراء يف زمانه،أبو عمرو الدوري األزدي البغدادي النحوي،هو حفص بن عمر بن عبد العزيز-)1(
   ).232-1/230: (غاية النهاية:أنظر).هـ246(تويف سنة .من مجع القراءات

   .)4/381(: احلجة للقراء السبعة-)2(
   ).167-1/166: (أمايل ابن احلاجب-)3(
،كان إماما كبريا عاملا،وكان )هـ95(األسدي الكويف،راوي عاصم،ولد سنة شعبة بن عياش بن سامل،أبو بكر،هو -)4(

: غاية النهاية:انظر ترمجته).هـ194:(وقيل،)هـ193(تويف سنة . من أئمة السنةأنا نصف اإلسالم،وكان:يقول
)1/295-296 .(   

  ).165-1/164: (بأمايل ابن احلاج ).4/380(: احلجة للقراء السبعة-)5(
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 يف األوىل على "إن" فـ )4( بتخفيفهما)3(وقراءة احلرميني،  )2(يد النون وختفيف امليم بتشد)1(النحويني 

أصلها من التشديد ووجوب اإلعمال ، ويف الثانية خمففة من الثقيلة وأعملت على أحد الوجهني ،                
فيـة  أو هي يف قراءة التخفيف الفارقـة بـني إنْ النا          :  فيهما الم االبتداء ، وقيل       " ملا"والالم من   

زائدة " ما"واملخففة من الثقيلة ، وليس كذلك ؛ ألن تلك إمنا تكون عند ختفيف إنْ وإمهاهلا ، و                  
وبني ، ] 6:البقرة[ �mF�lا زيدت األلف للفصل بني اهلمزتني يف حنو مكللفصل بني الالمني  
ية ، ولـيس    وليست موصولة جبملة القسم ألا إنشائ     : قيل  )   يا نسوة  اضربنانِّ (النونات يف حنو    

 القسم مسوقة رد التوكيد ، ويشهد لذلك         املعىن مجلة اجلواب ، وإمنا مجلة      كذلك ألن الصلة يف   
 أي لفريق ليبطـئن ؛       ؛ نكرة" من"لعل  : ال يقال    ]72:النساء[ �m����t��s��r��qlقوله تعاىل   

  )5( )). ألا حينئذ تكون موصوفة ومجلة الصفة كجملة الصلة يف اشتراط اخلربية 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   .مها أبو عمرو بن العالء والكسائي-)1(
     .)4/381(: احلجة للقراء السبعة-)2(
   .مها نافع املدين وابن كثري املكي-)3(
    ).4/380(: احلجة للقراء السبعة-)4(
   .274-273: مغين اللبيب-)5(
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�������و����و� �

�m��X�������W��V��U���Tl   
    )1( )).  أي متباكني  (( : ابن هشامقال 
�mq���p���o��n��mrx��w��v��u��t��s��y{��z��|��`��_����~��}���

��b��al  
  )2 ()). أمثل من غريه ين صرب مجيل ، أو صرب مجيل  أي شأ�����m{��z�|���l((: ابن هشامقال 

�m��¡�����~��}��|��{��z���y��x��wl  
" زاهـدين "متعلقة بـ   " يف"إن  ������m����~��}��|lوقول آخر يف  �����(( : ابن هشام قال  

عمول الصلة ال يتقـدم علـى    موصولة وهو الظاهر ، ألن م"الـ" وهذا ممتنع إذا قدرت     املذكور  
وفة ، أو بزاهدين حمذوفا مدلوال عليـه باملـذكور ، أو            ، فيجب حينئذ تعلقها بأعين حمذ     املوصول

  )3( )).   للتعريف فواضح "الـ" إن قدرت لذي تعلق به من الزاهدين ، وأمابالكون احملذوف ا
�mL��K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��AMP��O��N��Q����R��

U��T��SV��[��Z��Y��X������W���l  
هلُم :  املعىن:   وقيل �m L��K��JM��l : عىن يأت ، قال تعاىل    مب" هيت"������(( : ابن هشام قال  

   ؛ فالكـسر علـى أصـل التقـاء          )4( مثلثة التاء  ) هيتُِ (لك ؛ فلك تبيني مثل سقيا لك ، وقرئ          
 )5()ئْـت   ِه( الساكنني ، والفتح للتخفيف كما يف أين وكيف ، والضم تشبيها حبيث ، وقـرئ                

                                                 

   .22: شرح قواعد اإلعراب-)1(
   .589-579: مغين اللبيب-)2(
   .504: املصدر نفسه-)3(
  : على أربع مراتب هي�mK�lالقراء يف-)4(
  .بكسر اهلاء وياء ساكنة وتاء مفتوحة lِهيتm� لنافع وابن عامر:األوىل-
  . بفتح اهلاء وياء ساكنة وضم التاءlهيتm�البن كثري :الثانية-
  .بكسر اهلاء ومهزة ساكنة وفتح التاءlِهئْت�m�هلشام:الثالثة-
�lهيت�m�للباقني:عةالراب- � � الكايف يف ). 417-4/416: (احلجة للقراء السبعة: انظر. وفتح التاءوسكون الياءبفتح اهلاء �

    .133-132: القراءات السبعة
   ).4/416: (احلجة للقراء السبعة :انظر.رواها هشام بإسناده عن ابن عامر-)5(
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ة وبضم التاء ، وهو على هذا فعل ماض وفاعل ، من هاء يهاء ، كشاء                بكسر اهلاء وباهلمزة ساكن    

  )1( )). يشاء ، أو من هاء يهيء كجاء جييء 

 فيمن يقرأ اء مفتوحة وياء سـاكنة        m L��K��JM��l : وأما قوله تعاىل  �����(( : ابن هشام قال  
ماه فعل ماض أي    مس: اسم فعل ، مث قيل      :  )هيت(ـ  ورة أو مضمومة ، ف    وتاء مفتوحة أو مكس   
 أقبـل أو    ة به كما تتعلق مبسماه لو صرح به ، وقيل مسماه فعل أمر مبعىن             ـيأت ، فالالم متعلق   
مثل جئت فهو فعل    ) ِهئْت  (  من قرأ    أي إراديت لك ، أو أقول لك ، وأما        ،  تعال ، فالالم للتبيني     

اء ضمري املخاطـب فـالالم      مبعىن يأت ، والالم متعلقة به ، وأما من قرأ كذلك ولكن جعل الت             
 �m��Al تيسر انفرادها به ، ال أنه قصدها ، بـدليل    مثلها مع اسم الفعل ، ومعىن يئه      للتبيني  

 )2(  )يـت ِه( فال وجه إلنكار الفارسي هذه القراءة مع ثبوا واجتاهها ، وحيتمل أا قراءة هشام               
  )3( )). هلمزة دال اـ وتكون على إب ،ياء وبفتح التاءـبكسر اهلاء وبال

�mÁ���À���¿��¾ÂÄ��Ã��Å��Ê����É��È��Ç��Æ��l  
  )4()) .لقربه من املنادى ؛ نداء بغري حرف نداء :  يوسف((  : ابن هشامقال 
   )5( )).  أي يا يوسف�����(( :قال و
�mP��O��N��M��L��K������J���I��H��G��F�����E��D���C��B��AQ��

�Z��Y��X��W��V��U��������T��S��R��b�����������a����`�����_��^��]��\��[�l  
احلرفيـة ،   ) حاشـا   (  ـ لشبهها يف اللفظ ب    �m��Y��X��Wlبناء حاشا يف  �����(( : ابن هشام قال  

، وإمنا  ) ا هللا   ترتيه( بالتنوين على إعراا كما تقول      ) حاشاً  ( مسيتها قراءة بعضهم    والدليل على ا  
احلرف ، وال فعال إذ ليس بعدها اسم منصوب ا ، وزعـم             إا ليست حرفا لدخوهلا على      : قلنا  

ل ال يتأتى يف    بعضهم أا فعل حذف مفعوله ، أي جانب يوسف املعصية ألجل اهللا ، وهذا التأوي              
فإمنا هـذه مبعـىن     ) حاشا هللا   (  :فعلت كذا ؟ فتقول     أأتفعل كذا ؟ أو     :  لك كل موضع ، يقال   

                                                 

  .155-154: شرح شذور الذهب-)1(
بكسر اهلاء lِهئْت�m�ُأما هشام فتنسب إليه).4/416: (احلجة للقراء السبعة :انظر.نسبت لنافع وابن عامرهذه القراءة -)2(

      ). 417-4/416: (احلجة للقراء السبعة:انظر .ومهزة ساكنة وفتح التاء وضمها
   .219: مغين اللبيب-)3(
 .237:  البن هشامشرح مجل الزجاجي-)4(
   .46: األلغاز النحوية-)5(
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 ، كما أن بين متيم أعربـوا        ا أعرا على إلغاء هذا الشبه     نو براءة من هذا الفعل ، ومن        تربأت هللا  

  )1( )). لذلك ) ام حذ( باب 

�mg��f��e��d��chm��l���k��j��i��n��t��s��r��q��p��o��
��x��w���v����ul  

يف :  وم ، والتقدير   إذ الذوات ال يتعلق ا ل      mg��f��e��d��h��lومنه  �����(( : ابن هشام قال  
؛ وهـو أوىل    �m����Ó��Òl بدليل    ؛ أو يف مراودته    ]30: يوسف[ ��mÙ��Ø��×��Ú��l بدليل   حبه ؛ 

  )2( )). ألنه فعلها خبالف احلب 
�m��¤��£���¢���¡�����~��}��|��{��z��y��xl  

  دا الراجع إىل البداء املفهـوم     هي مفسرة للضمري يف ب    :  قيل   "سجننلي"فجملة  �������(( : ابن هشام قال  
ا جواب لقسم مقدر ، وأن املفسر جمموع اجلملتني ، وال مينع من ذلك كـون                منه ، والتحقيق أ   

القسم إنشاء ، ألن املفسر هنا إمنا هو املعىن املتحصل من اجلواب ، وهو خربي ال إنشائي ، وذلك                   
  )3( )). املعىن هو سجنه عليه الصالة والسالم ، فهذا هو البداء الذي بدا هلم 

�m¨��§��¦��¥©����«��ª��°����¯��®�����¬±��¶��µ���´��³��²��
½�����¼��»��º��¹���¸¾À��¿��Á��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��l  

  . ال يعصر واخلمر �m��±°����¯��®�����¬l:  مسألة�����(( : ابن هشامقال 
  :  اآلية طريقنيهإن للناس يف هذ:  اجلواب 

، واختلـف القـائلون       فيها ومنهم من زعم أن ال جماز      ، فمنهم من زعم أا مشتملة على ااز        
   :بااز على طريقني

وهذا .  ، وأريد به العنب ألنه فرعه     ، أفاد على أنه أطلق     ، وهو مخر    فمنهم من زعم أنه يف االسم     
  . القول هو املشهور بني الناس

                                                 

   .638: مغين اللبيب-)1(
   .579:املصدر نفسه-)2(
   .379:املصدر نفسه-)3(
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وإىل هذا  .  ) ستخرجأ (، فادعى أنه أطلق وأريد به       " أعصر" ، وهو   ومنهم من زعم أنه يف الفعل      

  .  )2( يف غريبه)1( ابن عزيزذهب
   )3 ()).  ، إم يسمون العنب مخرا باحلقيقة ومن قال إنه ال جماز يف هذه اآلية نقل أنه لغة عمان

�m�V��U�������T��S��R��Q��P��O��N��M��L��K���Z���Y��X��W

a��`��_��^�����]��\��[����i��h��g��f��e���d��c��b

��m��l�����k��jl  
يا  :  ، فأرسلوه فأتاه وقال له      الرؤيا عربهألستفأرسلون إىل يوسف     : إن التقدير �����(( : ابن هشام قال  
  )4()) ... يوسف

�mS��R��Q��P��OT����]��\��[��Z��Y��X��W��V��U���

f��e��d��c��b��a��`��_��^gr��q��p��o��n��m��l��k���j�����i��h��s��
u��t������w�����v��l  

 "مـن " زائدة ، فـ     إما"ما" �m f��e��d��c��b��ag��l : وقوله تعاىل �����(( : ابن هشام قال  
، " من قبل " مصدرية ، فقيل موضعها هي وصلتها رفع باالبتداء ، وخربه            اوإم" فرطتم"متعلقة بـ   

 ، نص على ذلـك سـيبويه         صفات وال أحواال   ورد بأن الغايات ال تقع أخبارا وال صالت وال        
نـصب  :  وقيـل ،  �m���z��y��x��w���������v����ulل عليهم  ويشك ، ومجاعة من احملققني  

 أمل تعلموا أخذ أبيكم املوثق وتفريطكم ، ويلزم على هذا اإلعـراب             :  أي عطفا على أن وصلتها   
m��n���m��l��k��j��iقد جاء   :  طف واملعطوف وهو ممتنع ، فإن قيل      الفصل بني العا  

�p��ol ]9:يس[ ، �m¯��®��¬��µ��´��³��²��±���°��¸��¶��l 

)5()). بل املعطوف شيئان على شيئني : ليس هذا من ذلك كما توهم ابن مالك : قلنا  ]201:البقرة[
  

                                                 

 .هو حممد بن عزيز،أبو بكر،السجستاين العزيزي،كان عبدا صاحلا وأديبا فاضال متواضعا،صنف غريب القرآن املشهور-)1(
   ). 172-1/171: (بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ330(تويف سنة 

   .14: بن عزيز الغريب القرآن-)2(
 .25 :أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)3(
   .609 :مغين اللبيب-)4(
    .306 :املصدر نفسه-)5(
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�mr��q����p��o��n��m���l��k��js��v��u��t���l  
  )1( )). أي أهل القرية ، وأهل العري �����(( : ابن هشامقال 
�m���É��È��Ç��Æ�����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½l   
  )2( )) . تفتأأي ال ���� ��m¿��¾��l : حنو��(( : ابن هشامقال 
  )3( )). أي ال تزال ذاكرا له �����(( : قالو

�m|��{����z��y}b��a��`��_��~��cg���f��e��d��h��k��j��i��
��s��r�����q��p��o��n��m���ll  

 وإسـكان   "يتقي"لياء يف   بإثبات ا ��������ml��k��j��i�l : وأما قوله تعاىل  �������(( : ابن هشام قال  
 دخل  " من" فمؤول ، هذا جواب سؤال تقديره أن اجلازم وهو           )4( على قراءة قنبل   "يصرب"الراء يف   
 موصـولة ال أـا      "من" ومل حيذف منه حرف العلة ، وهو الياء ؛ فاجلواب عنه أن              "يتقي"على  

اء واهلمزة ختفيفا ، أو ألنه       إما لتوايل حركات الباء والراء والف      "يصرب"شرطية ، وسكون الراء من      
املوصولة مبرتلة الـشرطية لعمومهـا      ) من  (  ألن   ؛ أو على العطف على معىن        ، وصل بنية الوقف  

  )5( )). وإامها 

�m`�����_�����~���}��|��{��za��k���j��i��h��g��f��e��d��c��b��
lm�����~��}��|��{��z��y��x��w����v��u��t��s��r���q���p��o��n��

¡¢§����¦��¥��¤����������£��¨��®��¬�����«���ª��©��l  
  )6( )). إيلّ ، وقيل ضمن أحسن معىن لطف : أي ����������m ���p��o��nl(( : ابن هشامقال 

                                                 

   .579 :السابقاملصدر -)1(
   .562 :املصدر نفسه-)2(
   .232: ختليص الشواهد-)3(
وجاوروا ومحلوا ،ل إليه القراءرح،قارئ أهل مكة،املعروف بقنبل،املخزومي موالهم املكي،أبو عمرو،هو عبد الرمحن-)4(

  ).3/385: (شذرات الذهب:انظر ترمجته.وله ست وتسعون سنة).هـ291(تويف سنة .عنه
   .193-192 :شرح شذور الذهب-)5(
   .109 :مغين اللبيب-)6(
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�mu�����t��s��r���q��pv{��z��y��x��w��|���a�� �̀�_��~���}��
b��cl   

  )1()) .ا سبيلي املراد هذه الطريقة اليت أنا عليه ...�����(( : ابن هشامقال 

�mn��m��l���k��j��i����h���g��f��e��do��s����r��q��p��
z��y��x��w���������v����u��t{¡�����~��}��|���¢£���� �
¥��¤��l  

 أي ولدار الساعة اآلخرة ، قاله املـربد ، وقـال ابـن              �����m ��~��}��|l(( : ابن هشام قال  
  )2()) . ]185: آل عمران[ ���m¥��¤��£���¨��§��¦������l بدليل ؛احلياة اآلخرة : الشجري 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .84 :شرح قصيدة بانت سعاد-)1(
  .583 :مغين اللبيب-)2(
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�د���و���א	����� �

�mI��H���G��F��E��D��C��B��AJ��N��M��L��K��

Q��P������OR��W��V��U��T��S���l  
�m ��M��L��K:املـصاحبة ، حنـو    : والرابع  ... أربعة معان   ) على  ( و لـ   �����(( : ابن هشام قال  

Q��P������O��NR���l��������� 1( )). أي مع ظلمهم(  

�m��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��ºl  
أي فتخافون خوفا وتطمعون طمعا ، وابن مالك مينع حذف عامـل املـصدر              �����(( : ابن هشام قال  

ط ال يـشتر  :  خائفني وطامعني ، أو ألجل اخلوف والطمع ، فإن قلنا             استثين ، أو   املؤكد إالَّ فيما  
 ، فواضح وإن قيل باشتراطه فوجهه       )2(احتاد فاعلي الفعل واملصدر املعلل ، وهو اختيار ابن خروف         

 أو األصل إخافة وإطماعـا ،        ، أن يريكم مبعىن جيعلكم ترون ، والتعليل باعتبار الرؤية ال اإلرادة          
  )3( )). وحذف الزوائد 

�m��n��m��l�r��q��p���os|���{��z��y��x��w��v��u��t��~��}��_��a��`��
i��h���g��f��e��d��c��bj�����r��q������p��o��n��m��l��k��

st��}��|��{��z��y��������x��w��v��u��l  
  )4( )). أي بل هل تستوي ، إذ ال يدخل استفهام على استفهام �����(( : ابن هشامقال 

�mÔ��Ó��Ò��ÑÕ��á��à����ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��
ä��ã��âåæ���ë��ê��é��è��ç��ì���ï��î��í��l  

                                                 

   .)3/39( :أوضح املسالك-)1(
حمققا ،املعروف بابن خروف،كان إماما يف العربية،أبو احلسن،نظام الدين األندلسي النحوي، بن عليعلي بن حممدهو -)2(

 :بغية الوعاة: ترمجتهأنظر.)هـ609(تويف سنة .وكتاب يف الفرائض،شرح سيبويه،وشرح اجلمل:له،مل يتزوج قط،مدققا
)2/203(.   

   .522 :مغين اللبيب-)3(
   .)3/334: (أوضح املسالك-)4(
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�m��è��ç��æ:  ينسبون ذلك إىل سوء احلساب يف قوله تعاىل        فهل:  مسألة�����(( : ابن هشام قال  
él   وقلـت  .  له منه شيء ، ال يغفر   لئن يؤاخذ العبد بكل ما جاء به يف الدنيا        :  اجلواب؟
  : فيه نظما

  )1 ())  . قد أتىبكل شيء يف احلياة   سوء احلساب أن يؤاخذ الفىت 
�me��d��c��b��a��`���_��~��}f��m��l���������k��j��i���h��g��

q��p��o��nr��v���u��t��s��l   
، ما يرد ذلك إذا كان قوال أغىن عنه املقول          أكثر   (( :) حتت عنوان حذف احلال       (ابن هشام قال  
  )2( )) . أي قائلني ذلك  �m�o��n��m��l���������k��j��i���h��gl : حنو

�mu��t���s�������r����q��p��o�����n��m��l��k��j��i���hvz�����y��x��w��{��|��
f����e��d��c��b��a��`���_��~��}g��n��m��l����������k��j��i��h��
x��w���v��u��t��s��r��q���p��oy�����~��}����|��{����z��l  

���m��Y��X بـدليل    ؛ آمنوا به       أي لَما  ������m��m��l��k��j��i���hl(( : ابن هشام قال  
Z[l  3( )).  لكان هذا القرآن ، وما قدرته أظهر:  والنحويون يقدرون(  

أفلم يعلم ، وهـي لغـة النخـع         :  – فيما قاله املفسرون   –ومعناه  �����(( : ��m}��|��l يف قالو
  ��: )4(وهوازن ، قال سحيم

  )5( بن فارس زهدم    أمل تيأسوا أين اين    نأقول هلم بالشعب إذ يأسرو
  

                                                 

 .28: أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)1(
   .592: مغين اللبيب-)2(
   .30:  شرح قصيدة بانت سعاد.606: املصدر نفسه-)3(
تويف سنة .هو سحيم بن وثيل بن عمرو،الرياحي،شاعر خمضرم،عاش يف اجلاهلية واإلسالم،كان شريفا يف قومه-)4(

   ).3/79: (األعالم:انظر ترمجته).هـ60(
وذكر بعض .)ييسرونين(ويروى ).13/535: (تفسري الطربي). 1/332: (احملتسب). 1/332: (جماز القرآن:انظر-)5(

  ).6/4946: (لسان العرب:انظر.فرس سحيم:وزهدم.أين ابن فارس زهدم:...العلماء أنه لولده جابر بدليل قوله فيه
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 مبعـىن   "ييأس"وعن الفراء إنكار كون     ،   )1( ) أفلم يتبني  (علموا ، ويؤيده قراءة ابن عباس       أي أمل ت   

  )3( )). ، وهو ضعيف  )2(يعلم
�mE��D�����C��B��AF��N��M��L��K��J���I��H��G��

���Q��P��Ol  
 اكتف بـاهللا   :  ن معىن ملا دخله م   mJ���I��Hlإدخال الباء يف   ...���(( : مابن هشا قال  
  )4( )) . هيداـش
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

حسني وزيد بن علي وجعفر بن حممد وأيب  وابن أيب مليكة وعكرمة واجلحدري وعلي بن  �وهي أيضا قراءة علي-)1(
  ).1/332: (احملتسب: انظر.يزيد املدين وعلي بن بدمية وعبد اهللا بن يزيد

   ).64-1/63: (معاين القرآن للفراء-)2(
    .87: شرح قطر الندى-)3(
   .632: لبيبمغين ال-)4(
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������و��� ��א��מ �

�m��£��¢��¡������~��}��|��{��z��y��x��w���v��u��t

��ª��©���¨��§��¦���¥��¤l  
  )1( )). أي ليقيموها ������my��x��w���v��u��tl... ��(( : ابن هشامقال 
m��{��z��y��x��w}��|�~ba`_cl� �
�{��~�����_��`��m��a : وزعم كثري من الناس يف قوله تعـاىل       �����(( : ابن هشام قال  

bl������     ا الم اجلحود -)2( بكسر الالم األوىل وفتح الثانية -يف قراءة غري الكسائي؛   وفيه نظر،  أ 
ي يظهر يل أـا الم     ، والذ  "كان وتزول "، والختالف فاعلي    )  ما ومل  (على هذا غري    ألن النايف   
وإن كان مكـرهم  ،  وهو مكر أعظم منه     ،  أي وعند اهللا جزاء مكرهم      ؛ شرطية" إن"كي ، وأن    

أنا أشـجع مـن   :  يف عظمها باجلبال ، كما تقول ةلشدته معداَّ ألجل زوال األمور العظام املشبه   
  )3( )) .فالن وإن كان معداَّ للنوازل 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   .222: املصدر السابق-)1(
   .)5/31: (احلجة للقراء السبعة-)2(
   .209: املصدر نفسه-)3(
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�����و���א	�!� �

�m��P��O��N��M��L��K���J��Il  
m���J��I :على مضارع مرتل مرتلة املاضي لتحقق وقوعه حنو        )1(وقد تدخل  (( : ابن هشام قال  

��L��Kl  .(( )2(  
م عند   إمنا جاز ألن املستقبل معلو     :�m��L��K���J��Ilقال الرماين يف    �����(( : ابن هشام قال  

 ]99:الكهف�m���]��\��[��l]  :مثلهو على حكاية حال ماضية جمازا :  ي ، وقيل اهللا تعاىل كاملاض  
   )  إن (هذه شأنية ، وليس حذف كـان بـدون   )  كان (ن يود ، وتكون  التقدير رمبا كا  : وقيل
فـال  ، ال املاضـية  ـ خمرج على حكاية احل"يود"الشرطيتني سهال ، مث اخلرب حينئذ وهو     )  لو (و

  )3( )).  كان حاجة إىل تقدير

�m��Ì��Ë���Ê��É��Èl  
 فائدة  :������m��Ë���Ê��É��Èl : قال بعض العلماء يف قوله تعاىل     �����(( : ابن هشام قال  
أم مل  ) وهم  (  رفع   "أمجعون" وفائدة ذكر     ،  رفع وهم من يتوهم أن الساجد البعض       "كل"ذكر  

 والثاين باطل ؛ بدليل      ،  صحيح يسجدوا يف وقت واحد ، بل سجدوا يف وقتني خمتلفني ، واألول           
 ؛ ألن إغواء الشيطان هلم ليس       ]82 :صو39 :احلجر[ ��m��ë��ê���é��èl : تعاىلقوله  

 ال تعرض فيها الحتاد الوقت ، وإمنا معناه كمعـىن كـل             "أمجعني"يف وقت واحد ، فدل على أن        
�:  كما قال اهللا تعاىل     ، قول مجهور النحويني ، وإمنا ذكر يف اآلية تأكيدا على تأكيد          سواء ، وهو    

�m�����m��l���k��jl ]4()) . ]17:الطارق(  
�m��E��D��C��B��Al  

ة ، واختلف فيها ؛     ه ، وهي مجع عض     فعضني مفعول ثان جلعل منصوب بالياء      ((: قال ابن هشام    
  :إذا فرقته ، قال رؤبة ) عضيت الشيء تعضية : ( أصلها عضو ، من قوهلم : فقيل 

                                                 

   .)رمبا(يعين -)1(
   .)3/64( :أوضح املسالك-)2(
 .299-298مغين اللبيب -)3(
   .438: شرح شذور الذهب-)4(



اجلمع والترتيب والتحقيق:  القسم التطبيقي 

 219 

  
 

 القسم الثاين
  . )1(املعـضىوليس ديـن اهللا ب 

سحر ، وقال بعضهم كهانـة ، وقـال       : يعين باملفرق ، أي جعلوا القرآن أعضاء ؛ فقال بعضهم           
  وهـو الكـذب والبـهتان ، ويف          ، أصلها عضهة من العضه   : وقيل    .أساطري األولني : بعضهم  
  )3()).  )2(﴾ال يعضه بعضكم بعضا  ﴿ :احلديث 

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

،دار ابن )دط(.وليم بن الورد:حتق.ديوانه:انظر.يلة لرؤبة بن العجاجهذا الشاهد من مشطور الرجز،وهو من أرجوزة طو-)1(
  ).1/151: (حاشية الصبان شرح األمشوين: انظر. ذو الرمةوقيل قائله. 81 ):دت(قتيبة،

  ).474-1/473): (581(رواه أبو داود الطيالسي يف مسنده،أحاديث عبادة بن الصامت برقم -)2(
  .89: شرح شذور الذهب -)3(
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��و���א	��ل �

�m�x��w��v��u��t��s��r��q��py��~��}��|����{������z��l  
أي  : )1(صلتها فاعـل  و "أن"فالفتح عند سيبويه على أن جرم فعل ماض و         ...�����(( : ابن هشام قال  

   :   ، ومعنامهـا   مبرتلة ال رجـل      "ال جرم " صلة ، وعند الفراء على أن        "ال"وجب أن اهللا يعلم ، و       
لـة الـيمني      والكسر على ما حكاه الفراء من أن بعضهم يرتهلا مرت           ، ن بعدمها مقدرة  ِم و  ، ال بد 
  )3( )) . )2(ال جرم آلتينك: فيقول 

�m��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿

���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Íl  
  )4( )) .قي أي أمره ، الستحالة احلقي���������mÆ��Å��Ä�l(( : ابن هشامقال 

m~��}��|��{��z���y��_a��`��bh��g��f���e��d��c��i��k��j��
lm��q���p��o��n��l  

  )5( )) . أي ما الذي أنزل ربكم �����m~��}��|��_��l(( : ابن هشامقال 

  )6( )) .  أي أنزل ربنا خريا�����ma��`����b��lً(( : وقال
�m��a��`��_��~���}��|��{���z��yl  

    )7( )) . أي تنقص ��m��|��{���z��yl:قوله تعاىل((  : ابن هشامقال 
�m��¬����ª��©��¨���§��¦��¥��¤l� �

  

                                                 

   ).3/138: (كتاب سيبويه-)1(
   ).2/8: (معاين القرآن للفراء-)2(
   .)1/307( :أوضح املسالك-)3(
   .579: مغين اللبيب -)4(
   .178: شرح شذور الذهب-)5(
   .242: املصدر نفسه-)6(
  .62: شرح قصيدة بانت سعاد-)7(
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  ������mÃ��Â��Á���ÀÄ��l : بـدليل  ؛ أي عذابـه     �������m¥��¤l(( : ابن هشام قال  

�)1(��� )) . ]57:اإلسراء[ �

�mµ��´��³��²��±��°���¯��®��¬��«¶���¼��»���º��¹��¸��

��¿��¾��½l� �

يقرأ بسكون الفاء مع كسر الراء على أنه من         ������������m��¾��½l : وقوله تعاىل �����(( : مابن هشا قال  
إماّ :  ؛ أي مفرطون يف املعاصي ، وبفتحها على أنه من املتعدي بنفسه ، ومعناه  )يف( ـ املتعدي ب

،  )2( ةبراء مشددة مكسور   ...وقرئ   ... يون ، أو مقدمون إليها معجلون     متروكون يف النار منس   
  )3()) . أي مقصرون يف الطاعات

�m�y��x��w���a��`��_��~��}��|��{���z�������d��c��bl� �

    �m��_��~��}��|��{�l :  يف قولـه تعـاىل     )4(وزعم الزخمشري أن الـيت    ������������(( : ابن هشام قال  
الوحي هنـا إهلـام      و m���z������y��x��wl بأنَّ قبله    )6 ( أبو عبد اهللا الرازي      ، ورده  )5( مفسرة

  )8( )) . )7(إمنا هي مصدرية ، أي باختاذ اجلبال بيوتاو:  معىن القول ، قال باتفاق ، وليس يف اإلهلام
�mÂ��Á��À��¿���¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶���µÃ��

��Æ���Å��Äl  

                                                 

   .580: مغين اللبيب-)1(
   .)14/267: (تفسري الطربي:انظر.وهي أليب جعفر القائ-)2(
   .27-26: شرح قصيدة بانت سعاد-)3(
   .)أن(يعين -)4(
   .)3/450: (الكشاف-)5(
 حممد بن عمر بن احلسني،أبو عبد اهللا فخر الدين،التيمي البكري الطربستاين األصل الرازي املولد،الفقيه الشافعي، هو-)6(

،فاق أهل زمانه يف علم  الكالم واملعقوالت ،فريد عصره ونسيج وحده)هـ544(املعروف بابن اخلطيب،ولد سنة 
وفيات :انظر ترمجته).هـ604(تويف سنة .لية،اية العقول،وغريهاالتفسري،املطالب العا:وعلم األوائل،من تصانيفه

  ).252-4/248: (األعيان
   .)73-20/71: (تفسري الفخر الرازي:انظر-)7(
   .38: مغين اللبيب-)8(
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�m��»��º��¹��¸��¶���µ  :حنـو )  عـرف  (مبعىن  )  علم (ترد  �����(( : ابن هشام قال  
��½��¼l� . (( )1(� �

�m�_��^��]��\i��h��g��f��e��d���c��b��a��`��

n��m��l���k���jot��s���r��q��������p��� �

��v��u��l� �
الربد ، وقد يكون اكتفى عـن       و أي   �����m���k���j��i��h��g�l(( : ابن هشام قال  

  )2( )) . ]5:النحل[ �m��¯��®��¬��lهذا بقوله سبحانه وتعاىل يف أول السورة 
�m���}��|��{©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~�ª����«���

��´��³����²���±��°��¯��®��¬l  
    ...  احملـذوف ، أي ملـا تـصفه          "تصف"إن الكذب بدل من مفعول      : قيل  ������(( : ابن هشام قال  
ال تقولوا الكذب ملا تـصفه      :  أي    ،  واجلملتان بعده بدل منه     ، إنه مفعول إما لتقولوا   ... : وقيل  

 لتصف على أن    ذوف ، أي فتقولون الكذب ، وإما      من البهائم باحلل أو احلرمة ، وإماَّ حمل       ألسنتكم  
لوا وحترموا رد قول تنطق بـه ألـسنتكم ،          ال حتل : مصدرية واجلملتان حمكيتا القول ، أي       " ما"

 3(وقرئ باجلر(    ا اسم ، وبالرفع وضم الكاف والذال        "ما" بدال منعلى أ )مجعا لكذوب صـفة     )4 
  )5( )) ...للفاعل 

  
  ــــــــــــــــــــــــ

    
  

                                                 

   ).2/44: (أوضح املسالك-)1(
   .585: مغين اللبيب-)2(
 :انظر.وابن أيب إسحاق وعمرو ونعيم بن ميسرة-فخبال-وهي قراءة األعرج وابن يعمر واحلسن) الكذب(أي جبر -)3(

   ).2/12: (احملتسب
   ).2/12: (احملتسب: انظر.وهي قراءة مسلمة بن حمارب-)4(
   .586 :مغين اللبيب-)5(
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��و���א"��א� �

�m�Z��Y��X�c��b��a��`��_��^�����]��\���[���e���d

i��h��g��fj���o��n��m�����l��k��l  
عالم انتـصب   ���������ml��k��ji��h��g��f��en��m���l : مسألة����������(( : ابن هشام قال  
    ؟ ذرية
 تخذوا ذرية من  يأي أن ال    ،   مفعول ثان    "وكيال"، و "تخذواي"ـ  ل أول ل  على أنه مفعو  :  اجلواب

عن أن يتخـذوا    ، وقدم املفعول الثاين ألن األهم من الكالم النهي           محلنا مع نوح من دوين وكيال     
  .  ، ولتناسب رؤوس اآلي  إلتيان عني املتخذمن دون اهللا وكيال
)          تتخـذوا     (منا حيسن علـى قـراءة مـن قـرأ         ، وهذا إ   ، منها أنه منادى    ويف اآلية أقوال أخر   

  )1 ()) . باخلطاب
�mg���f��e��d��c��b��ahn��m��l��k����������j��i����l 

) a( بدالن من��m�d��cl، و  على املفعولية لنمد"�a"انتصب �����(( : ابن هشام قال
    )2 ())  .الرزق على أحد منهم، ال مننع  واملراد أن املؤمنني والكافرين كلهم يرزقون  ،بدل تفصيل

�m��o��n��m��l����k��j�����i��h��g��fl  
 أجبتـه    : كقولـك  هو:  �����m���i��hl يف )3(وقال ابن الشجري  �����(( : ابن هشام قال  
اء ، أو الباء للمصاحبة متعلقة حبال حمذوفة ، أي ـالثن:  اء ؛ إِذ احلمدـ أي فتجيبونه بالثن،بالتلبية 
    )4()).. . حبمده معلنني
�m_��^��]��\��[��Z��Y`���j��i��h��g��f��e��d��c��b���a��

l��km���t��s��r��q��p��o��n��l  

                                                 

   .27 :أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)1(
  .13 :املصدر نفسه-)2(
   ).96-1/95: (أمايل ابن الشجري-)3(
   .106: مغين اللبيب-)4(
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هي رؤيـا   : قال ابن عباس    ������(( :����������m ��h��g��f��e��d��c��b���alيف ابن هشام قال  
    )1( )) .عني 
mo���n��m��l���k��j��i��h��g����f��e��d��c��p��

qrl� �
التـاء  ف m�h��g����f��e��d��l: أخربين حنو   : يت مبعىن   أوألر ...�����(( : ابن هشام قال  

: وهو قول سيبويه ، وعكس ذلك الفراء فقال    ،  فاعل والكاف حرف خطاب ، هذا هو الصحيح         
التاء حرف خطاب ، والكاف فاعل ؛ لكوا املطابقة للمسند إليه ، ويرده صحة االستغناء عـن                 

 التاء فاعل ، والكاف مفعول ويلزمه أن يصح :مل تقع قطُّ مرفوعة ، وقال الكسائي الكاف ، وأا 
 ألنه املفعول الثاين ، ولكن الفائدة ال         ؛ )أرأيتك زيداً ما صنع     : ( االقتصار على املنصوب يف حنو      

 فاملفعول الثاين حمذوف ، أي مل كرمته علـيm�h��g����f��e��dl          تتم عنده ، وأما     
  )2( ))...منه ؟ وأنا خري 
�m���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Êl  
  )3( )) . أي ضعف عذاب احلياة وضعف عذاب املمات �����(( : ابن هشامقال 

�mG��F��E��D��C��B��AH��L�K��J��I���� �

��O��N��Ml� �

  )4( )) . أي بعدك ((: m ��N��M��L�K��J��Il  يفابن هشامقال 
mc��b��a��`��_��^���]e��d��fl��k��������j����i��h���g��l  
  )5( )) . أي بعده ((: ���������m��`��_��^���]l �����يف� ابن هشامقال 

� �

                                                 

   .)2/46: (أوضح املسالك-)1(
   .181: مغين اللبيب-)2(
   .580: املصدر نفسه-)3(
   .339: ختليص الشواهد-)4(
 ).3/32: (أوضح املسالك-)5(
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�ms���r��q��p��o��n��m��l��k���j��itx��w��v��u����l  
  )1( )) . فإن اإلمساك عند عدم ذلك أوىل �����(( : ابن هشامقال 

m��y����w���v��u��t��sl  
  )2( )) .أي عليها  ����� ((: ��m��t��sl يفابن هشامقال 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   .252: مغين اللبيب-)1(
 ).3/32: (أوضح املسالك-)2(
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�����و���א	$�#� �

�m¶��µ��´�����³��²��±��°��¯���®��¬��«¸��¿��¾��½��¼����»��º���¹��

��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��������Àl  
 : ا يعرب لتلميذه قيما من قوله تعـاىل       ما حكاه بعضهم من أنه مسع شيخ      ... �����(( : ابن هشام قال  
m¶��µ��´�����³¸��º���¹��l  يا هذا كيف يكـون العـوج   : قلت له :  قال "عوجا" صفة لـ 

  وقفة لطيفة دفعـا هلـذا     " عوجا"قيما ؟ وترمحت على من وقف من القراء على ألف التنوين يف             
،  أي أنزله قيماَّ ، وإماَّ من الكتاب         ؛ إماَّ من اسم حمذوف هو وعامله     :  حال   "قيما"وإمنا   .التوهم  

 لـئال يلـزم     ؛وال تكون معطوفة    : ومجلة النفي معطوفة على األول ومعترضة على الثاين ، قالوا           
  ال إىل جمرور ،هلا ، وإماَّ من الضمري ارور بالالم إذا أعيد إىل الكتاب          االعطف على الصلة قبل كم    

وقيـل املنفيـة   ... الن من الكتاب ، على أن احلال يتعدد        حا "قيما" و "مجلة النفي "، أو   ) على  ( 
  )1( )) ...بدل منها " قيماَّ " حال ، و

�m��P��O��N��M��L��K��J���I���H��G��F��E��D��C��B��A
��T���S��R��Ql  

إن كان هؤالء القوم    :  ياهم ، واالستثناء يف اآلية متصل     أي وألجل اعتزالكم إ   �����(( : ابن هشام قال  
ادة ، وكذلك البحث يف      بالعب -سبحانه– إن كانوا خيصون غري اهللا       : ن اهللا وغريه ، ومنقطع    يعبدو
�m������¨��§��¦��¥��©���´�����³��²±��°��¯��®��¬���«��ª: تعـاىل قوله  

µ�¶l�]2( )).] 77-75: الشعراء(  
  )3( )) .هللا أو من العائد احملذوف أي وما يعبدونه إال ا" ما"مستثىن " إال اهللا "ـ ف(( : قالو

� �

                                                 

   .497: مغين اللبيب-)1(
   .159: شرح شذور الذهب-)2(
 ).2/218: (يةشرح اللمحة البدر-)3(
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m��d��c��b��a��`��_��^���]�����������\��[�����Z��Y��X��W��V��
g���f��ehl��k��j��i��mr��q��p��o��n��s�����x��w��v��u���t����y

z��{l� �
 وهـو  – بفتح الواو –ر تتمايل ، مشتق من الزو:  أي  ، تتزاور: وأصل تزاور   �����(( : ابن هشام قال  
 تقطعهم من القطيعة ، وأصله مـن القطـع ،   "تقرضهم"ومعىن . أي مال إليه  ، ومنه زاره    ، امليل

رض عنهم إىل اجلهة املسماة بالشمال ، وحاصل املعىن أا ال تصيبهم يف طلوعها وال               ـواملعىن تع 
  )1( )) .يف غروا 

�m_��~���}��|`e��d��c��b��a��f��i��h���g��
jk��u��t��s��r��q����p��o��n��m��l��l  

�: بـدليل     ؛  أي يبـسط ذراعيـه     ��mi��h���g�lعند اجلمهور   �������(( : ابن هشام ال  ق
mal�          ذا التقرير يندفع قول الكسائي وهشامإن اسم الفاعـل     : )2( ومل يقل وقلبناهم ، و

 إال أن هذا كـان   ،]72: البقـرة  [�m�����x����������w��v��u��tl، ومثله    )3(مبعىن املاضي يعمل  الذي  
  )4( )) .ة حال كانت مستقبلة وقت التدارؤ ، ويف اآلية األوىل حكيت احلال املاضية على حكاي

�mn���m�����l��k��j��i����������h��g�����f��eo��p��
s��r��qt|��{��z��y��x���w��v��u��}��d���c������b���a��`���_��~��

��i��h��g����f��el  
  ويني ـمن النح ، و)5(ها مجاعة من األدباء كاحلريريواو الثمانية ، ذكر... �����(( : ابن هشامقال 

                                                 

     .258: شرح شذور الذهب-)1(
خمتصر النحو،احلدود، :هو هشام بن معاوية الضرير،أبو عبد اهللا،النحوي الكويف،أحد أعيان أصحاب الكسائي،صنف-)2(

   ).2/328: (بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ209(تويف سنة .القياس
     .185 :معاين القرآن للكسائي-)3(
  .648: مغين اللبيب-)4(
كان غاية يف الذكاء والفطنة والفصاحة ،)هـ446(هو القاسم بن علي بن حممد،أبو حممد،احلريري البصري،ولد سنة -)5(

 وامللحة وشرحها،،ودرة الغواص،واخراملقامات اليت أبر ا على األوائل وأعجز األ:منها،وتصانيفه تشهد بفضله ،والبالغة
 .)2216-5/2202(:  معجم األدباء.)259-2/257: (ة الوعاةأنظر بغي).هـ516(تويف سنة .وغريها
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ة ،  ـست:  ، وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا         )2(، ومن املفسرين كالثعليب    )1(الضعفاء كابن خالويه   

  .سبعة ، ومثانية ، إيذانا بأن السبعة عدد تام ، وأن ما بعدها عدد مستأنف 
   : )3( واستدلوا على ذلك بآيات

  . �ms��r��qt��l: إىل قوله سبحانه ����me��������h��g�����f��l: إحداها 
اجلميع كالمهـم ،  : هم سبعة ، مث قيل : هي يف ذلك لعطف مجلة على مجلة ، إذ التقدير       : وقيل  
نعم هم سبعة وثامنهم كلبهم ، وإن هذا تـصديق          : العطف من كالم اهللا تعاىل ، واملعىن        : وقيل  

 تكذيب لتلك املقالة ، ويؤيده قول ابن عباس رضـي اهللا  ��mn���mo��l:هلذه املقالة ، كما أن     
   .)4("حني جاءت الواو انقطعت العدة ، أي مل تبق عدة عاد يلتفت إليها": عنهما 
  . ���m |��{��z��y��x���w��v��u}��lإذا كان املراد التصديق ، فما وجه جميء: فإن قلت 
 اإلشارة   :صديق بإثبات علم املصدق ، ووجه الثانية       توكيد صحة الت    :وجه اجلملة األوىل  : قلت  

إىل أن القائلني تلك املقالة الصادقة قليل ، أو أن الذي قاهلا منهم عن يقني قليل ، أو ملـا كـان                      
أنا من ذلك ": التصديق يف اآلية خفيا ال يستخرجه إال مثل ابن عباس قيل ذلك ، وهلذا كان يقول   

   .)5("بهمالقليل ، وهم سبعة وثامنهم كل
هي واو احلال ، وعلى هذا فيقدر املبتدأ اسم إشارة أي هؤالء سبعة ؛ يكون يف الكالم ما                  : وقيل  

يعمل يف احلال ، ويرد ذلك أن حذف عامل احلال إذا كان معنويا ممتنع ، وهلذا ردوا على املـربد                    
   : )6(قوله يف بيت الفرزدق
.............        ........................  7(وإذ ما مثلهم بشر(  

                                                 

هو احلسني بن أمحد بن خالويه،أبو عبد اهللا،اهلمذاين النحوي،إمام اللغة والعربية وغريمها من العلوم األدبية،كان بصريا -)1(
: بغية الوعاة:مجتهانظر تر).هـ370(تويف سنة .اجلمل يف النحو،االشتقاق،إعراب ثالثني سورة:بالقراءة، من مصنفاته

)1/529-530.( 
الكشف :هو أمحد بن حممد،أبو إسحاق،النيسابوري،املعروف بالثعليب،كان إماما كبريا حافظا للغة بارعا يف العربية،له-)2(

   .)1/356: (بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ427(تويف سنة .والبيان يف تفسري القرآن
   ).163-6/162): (تفسري الثعليب(الكشف والبيان -)3(
   ).3/577: (الكشاف-)4(
   ).220-15/219: (تفسري الطربي-)5(
   .سبقت ترمجته-)6(
وهو للفرزدق ميدح عمر بن عبد العزيز ).فأصبحوا قد أعاد اهللا نعمتهم   إذ هم قريش ، وإذ ما مثلهم بشر:(البيت بتمامه-)7(

   .167 :م1987-هـ1407لكتب العلمية،بريوت،،دار ا1:ط.علي فاعور:حتق.وهو يف ديوانه.حني ويل املدينة
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  )1( )) ...ثال هلم احال ناصبها خرب حمذوف ، أي وإذ ما يف الوجود بشر مم) مثلهم ( إن  

�m��q��p��o��n���m���l��k��jl  
 إال أن السهيلي     ، ال أعلم أن أحدا أجازه     ���((:   )حذف أداة االستثناء  �����( حتت عنوان  ابن هشام قال  

مل ينـه   إذ  ؛   �mn�lال يتعلق االستثناء بـ     :  اآلية   ���m���l��k��jl: قال يف قوله تعاىل   
أنت منهي عن   : ( نهي ؛ ألنك إذا قلت      ال بقوله ذلك ، وال ب     �mu��t��s��rvl : عن أن يصل  

شاء اهللا ذلـك ،  : ، فقد سلطته على أن يقوم ويقول )  فلست مبنهي  ،أن تقوم ، إال أن يشاء اهللا 
فتضمن كالمه  . هـ  ا.  يشاء اهللا ، وحذف القول كثري         قائال إال أن   أن األصل إال  : وتأويل ذلك   

 حذف أداة االستثناء واملستثىن مجيعا ، والصواب أن االستثناء مفرغ ، وأن املـستثىن مـصدر أو                 
، وقد علم أنه    " أن يشاء اهللا  "بـ  ، أو إال متلبسا     " أن يشاء اهللا  "ي إال قوال مصحوبا بـ       أ  ، حال

 مصحوبا بذلك إال مع حرف االستثناء ، فطوي ذكره لذلك ، وعليهمـا فالبـاء                ال يكون القول  
أي ال تقولنه أبدا ،      كلمة تأبيد ،     "أن يشاء اهللا  ": جيوز أن يكون    :  وقال بعضهم    "أن"حمذوفة من   
ألن عودهم    ؛ ] 89:األعـراف    [�mr��q��������p��o�������n��m��l��k��j��i��hs��t��l :كما قيل يف  

  .تهم مما ال يشاؤه اهللا سبحانه يف مل
  بأن يـأذن لـك     ؛   وال تقولن ذلك إال أن يشاء اهللا أن تقوله            :وجوز الزخمشري أن يكون املعىن    

وهو أنه يقتضي النهي ، وهو أن ذلك معلوم يف كل أمر وي ، ومبطل      ،  وملا قاله مبِعد      .)2( هـفي
د أيضا قول من زعم أن االستثناء منقطـع ،          مطلقا ، وذا ير   ��������m p��o��n���ml: عن قوله 
  )3( )) .كناية عن التأبيد  ������mu��t��s��rvl: ن زعم أنـوقول م

�m����¨��§��¦��¯���®��¬��«����ª��©���l  

فيمن ������������m«����ª��©������������¨��§��¦l: احلسن يف قوله تعاىل      يبقول أ �����(( : ابن هشام قال  
والثاين مردود   ، أو جمرورا بدال من مئة      ، وز كون سنني منصوبا بدال من ثالث        إنه جي : ن مئة   نو ،

  )4( )) .فإنه إذا أقيم مقام مئة فسد املعىن 

                                                 

   .346-345: مغين اللبيب-)1(
   ).3/578: (الكشاف-)2(
   .598-597: مغين اللبيب-)3(
   .499: املصدر نفسه-)4(
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�mJ��I���H��G��F��E��D��C��B��AK��O��N��M��L��
S����R��Q��PT��a��`��_���^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��l  

إىل ��������m �O��N��M��Ll  :أال ترى كيف رجع معـىن     : قال الزخمشري   �����(( : ابن هشام قال  
   )2( )) . )1(  ؟وال تقتحم عيناك جماوزتني إىل غريهم: قولك 

�me��d��c��bfl��k���j��i��h��g��m��s��r��q��p��o�����n��
tu|��{��������z��y��x��w��v���}�b��a��`��_�����~��l  

  )3( )) . شاء فليكفر  ومن:التهديد حنو �����(( : ابن هشامقال 

�mÈ��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��ÁÉ��Í��Ì��Ë��Ê��l  
  )4( )) . أي كل واحدة من اجلنتني أعطت مثرا ومل تنقص منه شيئا �����(( : ابن هشامقال 

�m���Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô����Ó��Ò�������Ñ��Ð��Ï��Îl  

 – ، وأقيم املضاف إليـه     -  وهو املال  - فحذف املضاف ، مايل أكثر   : أصله  �����(( : ابن هشام قال  
، مث جيء باحملذوف متييزا ، ) أنا أكثر منك (  فارتفع وانفصل وصار  ، مقامه- وهو ضمري املتكلم

وعرض عمـرو  ،  وجه زيد أحسن   : ذلك    وشبه . وعمرو أنقى عرضا     ،زيد أحسن وجها     :مثله  
  )5( )) . أنقى

�m��t��s���r��q��p��o��n���m��ll  
)  هـو  ( ثالثة مبتدآت إذا مل يقـدر     ...ففيها  ، لكن أنا هو اهللا ريب      : األصل  �����(( : ابن هشام قال  

بل قدر  ، ولفظ اجلاللة بدل منه أو عطف بيان عليه كما جزم به ابن احلاجب              ، ضمريا له سبحانه    
بـأن  ، حذفا قياسـيا    : وقيل  ، حذفا اعتباطيا   " أن" مث حذفت مهزة    ، ضمري الشأن وهو الظاهر     
  )6( )) .مث أدغمت نون لكن يف نون أنا ، نقلت حركتها مث حذفت 

                                                 

   ).3/581: (الكشاف-)1(
   .642: مغين اللبيب-)2(
    .220 :نفسهاملصدر -)3(
     .82: شرح شذور الذهب-)4(
    .281 :سهاملصدر نف-)5(
     .361: مغين اللبيب-)6(
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�m��j��i��h������g��f��e��d����c��b��a�� �̀�_��^�����]��\��[
l���km��t��s��r��q��p����o��n���l  

  ، استطعماهم مع أن املراد وصف القريـة      :  ألنه لو قيل      ؛ إمنا أعيد ذكر األهل   �����(( : ابن هشام قال  
وهلذا كان الوجه أوىل من أن      ، استطعماها جمازا   : ولو قيل   ، و الصفة من ضمري املوصوف      لزم خل 

جلواب وأيضا فألن ا، ؛ ألن تكرار الظاهر يعرى حينئذ عن هذا املعىن         " إذا"ـ  تقدر اجلملة جوابا ل   
 بالفـاء ال  ألن املاضي املقرون؛ ����mÝl: قوله ال  ]74:الكهف[ mß��Þ�l: يف قصة الغالم 

  )1( )) .ة أيضا جوابا ـيف هذه اآلي" قال"فليكن ، كون جوابا ي
�md���ck��j������i��h��g��f��e���q��p��o��n�m����l�r�

stl  
وظهور اهلمزة يف تصغريه دليل     ) وريئة  (  لتصغريه على     ؛ ظرف مؤنث )  وراء( �����(( : ابن هشام قال  

�m�m:كقوله تعـاىل    ، أنه مبعىن أمامه    والظاهر  ، كما قال بعضهم    ) يت  أرو( على أنه ليس من     
n��������o��l�������.�����(( )2(  
  )4 ()) . )3 ( وكان أمامهم ملك :وقرئ�����(( : ابن هشامقال 
    )5( )) . أي كل سفينة صاحلة ����((:  m ��s��r�������q��pl يفقال و
فـال  ،  خيرجها عن كوا سفينة      وأن تعييبها ال   ، )6 (بدليل أنه قرئ كذلك   ، أي صاحلة   �����(( :قال  و

  )7( )) .فائدة فيه حينئذ 
�m��h��g���f��e��d��cl  

  روف ـورده ابن خ،  مفعول به "أعماال"إن ��������m��g���flقول بعضهم �����(( : ابن هشامقال 

                                                 

       .405: مغين اللبيب-)1(

   .327: ختليص الشواهد-)2(
       ).15/354: (تفسري الطربي:انظر.وهي قراءة ابن عباس-)3(

       .258: شرح شذور الذهب-)4(

   ).3/287: (أوضح املسالك-)5(
       ).15/356: (تفسري الطربي-)6(

         .584-583: بيبمغين الل-)7(
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 ��m��������Á��������Àl :ستدال بقولـه تعـاىل       م )1(ووافقه الصفار ، بأن خسر ال يتعدى كنقيضه ربح       

 ألن اسم التفضيل ال ينصب املفعول     ؛وثالثتهم ساهون   ، إذ مل يرد أا خسرت شيئا        ]12:النازعات[
�m��{��z ، ]12 :نعـام األ[ �m��y���x��wlففـي الترتيـل     ،  وألن خسر متعـد      ؛به  

|}l  ]ضا يتعـدى  وربح أي، أي ذات خسر ، خاسرة فكأنه على النسب وأما ،  ]11 :احلج
ويرده أن اسم التفضيل ال يشبه      ،  مشبه باملفعول به     "أعماال": وقال سيبويه    ، ربح دينارا :  فيقال

  )2( )) .والصواب أنه متييز ، ألنه ال تلحقه عالمات الفروع إال بشرط ، باسم الفاعل 
�m��¤��£���¢��¡�����~��}��|��{���z��y��x���w��v��ul  
  )�m��u��t��sl .(( )3 بدليل ؛  ألن أعماهلم توزن؛أي نافعا �����(( : ابن هشامقال 

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 

شرح كتاب سيبويه شرحا حسنا يقال إنه هو قاسم بن علي بن حممد األنصاري البطَلْيوِسي،الشهري بالصفار،عامل بالنحو،-)1(
        ).5/178( :األعالم ).2/256: (بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ630(تويف بعد سنة .أحسن شروحه

       .506: مغين اللبيب-)2(

       .463: نفسهاملصدر -)3(
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��و������מ �

�m��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R����Q��P��Ol  
وهو الـشيب    – عن املضاف    ...اإلسناد  فحول   ، شيب الرأس شتعل  أصله وا �����(( : ابن هشام قال  
ك املضاف الـذي     مث جيء بذل   ...تفعت الرأس   فار – ...وهو الرأس    – إىل املضاف إليه     – ...

  )1(  )) .لة ومتييزا حول عنه اإلسناد فض
�m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��^

p��o��n���mq��u��t��s��r��l  
والصواب تعلقـه   ، وهو فاسد يف املعىن     " خفت  " ـ   ب "من"فإن املتبادر تعلق    �����(( : ابن هشام قال  

 أو مبحـذوف    ، خفت وال يتهم من بعدي وسوء خالفتهم         :أي  ، ا فيه من معىن الوالية      باملوايل مل 
 وأمـا  ،وايل من ورائي  فعل امل أو، كائنني من ورائي    : أي  ، هو حال من املوايل أو مضاف إليهم        

  )3( )). متعلقة بالفعل املذكور " من"ـ  ف)2( بفتح اخلاء وتشديد الفاء وكسر التاء" خفِّت"من قرأ 
 وذلك فـيمن رفـع       ،  وليا وارثا   :أي��������ml��k��j��i��h��g��fl : وحنو (( : قال و
  )4())  . وأما من جزمه فهو جواب للدعاء"يرث"

�m��z��y���~����}��|��{����¡¦����¥��¤��£��¢��§�©��¨��� �

��«��ª��l� �

أي وخلقناه مـن    �������������m���~����}�¡¤��£��¢���l:وقوله تعاىل     (( : ابن هشام قال    
  )5( )). غري أب 

� �

� �

                                                 

         .281: شرح شذور الذهب-)1(

وهي قراءة عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وسعيد بن العاص وابن يعمر وسعيد بن جبري علي بن احلسني وحممد بن -)2(
         ).2/37: (احملتسب:انظر.علي وشبيل بن عزرة

         .493: مغين اللبيب-)3(

         .401: فسهناملصدر  -)4(

         .221: نفسهاملصدر -)5(
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�m��m��l��k��j��i����h��g��f��e��d��c��bl  
  )1( ))  .أي مدة دوامي حيا�����(( : ابن هشامقال 
 ألا تقـدر    ؛وظرفية  ، وهو الدوام   ،  ألا تقدر باملصدر     ؛ هذه مصدرية    "ما"ومسيت  �����(( : قالو

  )2( )). بالظرف وهو املدة 

�m������Ù���Ø��×Û��ÚÜ���ã��â��á��à��ß���Þ��Ý��l   

  )3()) .هم يف ذلك اليوم ما أمسعهم وما أبصر: أي  (( : ابن هشامقال 

�m{���z��y��x��w��v|¡�����~��}��¢��¥��¤��£��l  
 ؛ فاحذرين واهجرين مليـا    :  إن التقدير  :m�¤��£�lقال الزخمشري يف    �����(( : ابن هشام قال  
  )5( ))  .)4( على التهديد"ألرمجنك "بداللة
�m��k��j��i��h�������g���f��e��d��c���������������o��n��m��l

��v��u�������t��s���r��q��p��_��~�����}��|��{���z��y��x��w�l  
فإا تبىن ، إال يف حالة واحدة  ، املوصولة معربة يف مجيع حاالا      " أيا"وأعلم أن   �����(( : ابن هشام قال  

أن يكون صدر صلتها : الثاين ، أن تضاف : إذا اجتمع شرطان ؛ أحدمها وذلك ، فيها على الضم 
   .�m���o��n��m��l�u�������t��s���r��q��p���l : تعاىل وذلك كقوله، ضمريا حمذوفا 

 ��m��e��d��cl :وهو قوله تعـاىل     ، حرف عطف على جواب القسم      "  مث"
فعل مضارع مبين على    " نرتع"و، " لنحشرم" مثلها يف     ، والالم الم التوكيد اليت يتلقى ا القسم      

جار وجمرور  " ن كل ِم"و] والنون للتوكيد   ، والفاعل ضمري مستتر    [ الفتح ملباشرته بنون التوكيد     
، وهو موصول امسي حيتاج إىل صلة وعائـد  ، مفعول " أي"مضاف إليه و" شيعة"و، متعلق بنرتع  

واجلملة مـن املبتـدأ   ، أي أيهم هو أشد :  حمذوف خرب ملبتدأ" أشد"و،  واهلاء وامليم مضاف إليه     
  وكان الظاهر أن تفـتح      ، متييز  " عتيا"و، متعلق بأشد   " على الرمحان "و ، واخلرب صلة ألي"؛  "أَي 

                                                 

          .214: شرح شذور الذهب-)1(

 .170: شرح قطر الندى-)2(
   .29: شرح قصيدة بانت سعاد-)3(
           .)4/25: (الكشاف-)4(

           .454: مغين اللبيب-)5(
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إال أا هنا مبنية على الضم إلضافتها إىل اهلاء وامليم وحذف صـدر            ، ن إعراب املفعول النصب     أل 

   .) هو (وهو املقدر بقولك ، صلتها 
  "هم أشدأي ")3( ويعقوب)2( ومعاذ)1(روناوقد قرأ ه، يف أحواهلا كلها    ) اأي (ومن العرب من يعرب     

 يعـين   -خرجت من اخلنـدق      : )6(وقال اجلرمي ،  )5( وهي لغة جيدة  : قال سيبويه    ، )4(بالنصب
أي  ، )7(  ) اضرب أيهم أفـضل     (:فلم أمسع أحدا يقول     ، حىت صرت إىل مكة      –خندق البصرة   

  .كلهم ينصب وال يضم 
مقرنني يف  ،  أقسم بربك لنجمعن املنكرين للبعث وقرناءهم من الشياطني الذين أضلوهم           : املعىن  و

 ،مث لنحضرم حول جهنم جاثني على الركـب         ، كل كافر معه شيطانه يف سلسلة       ،  السالسل  
m�l����o��n��m�u�������t��s���r��q��p��l��� :  وقيل،  فجورا وكذبا    وقيل، جراءة  أي  :

���m���x��w] واألكثر جراءة  [، أي لنرتعن رؤساءهم يف الشر فنبدأ باألكرب فاألكرب جرما          ، كفرا  
{���z��y~�����}��|l��������     يقال  ، أي أحق بدخول النار :ِلصي  ي  لَىص ِِل صِقلَ: كما يقال   ، ا  يي 

ِقى لُقَلْيويقال ، ا ي :ى لَصييِلص ِِلصا مثل ي :مىضي يِضمِض م8( ))� .ا ي(   

                                                 

عربية،كان يهوديا فأسلم،وكان صدوقا حافظا،روى له هو هارون بن موسى القارئ األعور النحوي،صاحب القرآن وال-)1(
،دار الفكر 1:ط.حممد إبراهيم:حتق.علي القفطي:إنباه الرواة:انظر ترمجته).هـ170(البخاري ومسلم،تويف سنة 

 ).362-3/361 (:م1986-هـ1406العريب،القاهرة،مؤسسة الكتب الثقافية،بريوت،
لك؛ألنه كان يبيع الثياب اهلروية،ولد أيام عبد امللك بن مروان،،من قدماء هو معاذ بن مسلم،أبو مسلم،اهلراء،مسي بذ-)2(

،وقد عاش مائة ومخسني )هـ190:(،وقيل)هـ187(تويف سنة .النحويني وأول من وضع التصريف،كان شيعيا
 ).293-2/290: (بغية الوعاة:انظر ترمجته.سنة

  البصري،كان أعلم الناس يف زمانه بالقراءات والعربيةهو يعقوب بن إسحاق بن زيد،أبو حممد وأبو يوسف،احلضرمي-)3(
غاية :انظر ترمجته.عن مثان ومثانني سنة) هـ205(تويف سنة .والرواية والفقه،تقيا دينا ورعا،وهو أحد القراء العشرة

 ).2/348: (بغية الوعاة). 338-2/336: (النهاية
           .573: اإلنصاف). 4/43: (الكشاف). 2/399: (كتاب سيبويه:انظر-)4(

           ).2/399: (كتاب سيبويه:انظر-)5(

 :من تصانيفه ،صحيح االعتقاد،ا عاملا بالنحو واللغة،دينا ورعاهو صاحل بن إسحاق،أبو عمر،اجلرمي البصري،كان فقيه-)6(
   ).9-2/8: (ةبغية الوعا:انظر ترمجته).هـ225(تويف سنة .التنبيه، وكتاب يف السري،وخمتصر يف النحو،وغري ذلك

   ).6/196: (تفسري البحر احمليط-)7(
               .144-143: شرح شذور الذهب-)8(
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 الـذي   لنرتعن:  لتقديرا :��m������o��n��m��l����r��q��p�l: حنو�  (( : يف موضع آخر  قال  و
املوصولة " اأي" ن ومجاعة من البصريني ؛ ألم يرون أن ، وخالفه الكوفيو )1(  سيبويههقال، هو أشد 

  ، ما تبني يل أن سيبويه غلط إال يف موضعني        :  قال الزجاج ، فهامية  شرطية واالست معربة دائما كال  
 وقـال   ، )2( فكيف يقول ببنائها إذا أضـيفت ؟      ،  فإنه يسلم أا تعرب إذا أفردت         ؛ هذا أحدمها 
هم  أي ألضربن (:   فارقت اخلندق إىل مكة أحدا يقول       خرجت من البصرة فلم أمسع منذ       :اجلرمي
مث ،  خـرب    "أشـد "و، ا مبتدأ   وأ، الء أا يف اآلية استفهامية      وزعم هؤ ،   )3(ـها .لضم   با ) قائم
 يقال فـيهم    لنرتعن الفريق الذي  :  والتقدير، حمذوف  :  فقال اخلليل  ، "نرتع"ا يف مفعول    اختلفو
��m��y��x��w كما يف)6( عن العمل"نرتع"وعلقت ، هو اجلملة :  )5(وقال يونس  ، )4(أيهم أشد 

��|���{��zl����������]زائـدة    "مـن "و ، كل شيعة :  )8(األخفش و )7(وقال الكسائي  . ]18:الكهف  ،
ويرد أقواهلم إن   . يف اإلجياب   " من"وذلك على قوهلما يف جواز زيادة       ، ومجلة االستفهام مستأنفة    

 بالرفع بتقدير الذي يقال فيه هو       ، ألضربن الفاسق  : وأنه ال جيوز  ، تص بأفعال القلوب    التعليق خم 
  :وقول الشاعر ، يف اإلجياب )  من (وأنه مل يثبت زيادة ، الفاسق 

9(هم أفضلإذا ما لقيت بين مالك      فسلم على أي(  
  وال جيوز حذف ارور ودخول اجلار على معمول        ، لق  عوحروف اجلر ال ت   ،  )  أي (يروى بضم   

  .بعد اجلار " ما" وال يستأنف  ،صلته
 فقدروا متعلق الرتع مـن كـل       ، كوا موصولة مع أن الضمة إعراب       وجوز الزخمشري ومجاعة    

هـو  : من هذا البعض ؟ فقيـل       : مث قدر أنه سئل     ، لنرتعن بعض كل شيعة     : وكأنه قيل   ، شيعة  
                                                 

  ).2/399: (يف الكتاب-)1(
   ).6/196: (تفسري البحر احمليط-)2(
   .سبق ختريج هذا القول-)3(
   ). 2/399: (كتاب سيبويه-)4(
 ،له قياس يف النحو،)هـ90(البصري،بارع يف النحو،ولد سنة الضيب الوالء .هو يونس بن حبيب،أبو عبد الرمحن-)5(

   ).  2/356( :بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ182(تويف سنة .ومذاهب يتفرد ا
   ).6/196: (تفسري البحر احمليط-)6(
  .191: يف معاين القرآن له-)7(
   ).219-1/218(: يف معاين القرآن له-)8(
: شرح ابن عقيل). 6/61: (خزانة األدب:انظر.وإعراا" أي" بن وعلة،وروي ببناء نسب هذا البيت إىل غسان-)9(

)1/90.(   
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وال أعلمهـم   ، تعسف ظـاهر ه ـوفي،  )1(مث حذف املبتدآن املكتنفان للموصول، الذي هو أشد    

  .املوصولة مبتدأ ) اأي(استعملوا 
، مبتدأ وخرب   " هم أشد "وأن، فلذلك بنيت   ،  عن اإلضافة    مقطوعة)  اأي ( أن   )2(وزعم ابن الطراوة  

  .وباإلمجاع على أا إذا مل تضف كانت معربة ، )  أي (ـ وهذا باطل برسم الضمري متصال ب
  ، ) أيهم هو فاضل جاءين      (مل يسمع   :  وقال، ال تكون موصولة أصال     )  اأي ( أن   )3(وزعم ثعلب 

  )4( )). بتقدير الذي هو فاضل جاءين 

�mc���b��a��`d������e����j��i��h������g��f�l  
   لـة   حن ثالثة من الولد فتمـسه النـار إال       ال ميوتن ألحدكم    �}� :  ويف احلديث  ���(( : ابن هشام قال  
 أنه كناية  ال ،إن اليمني هنا على األصل الذي هو القسم : وقال مجاعة من املفسرين )z )5  .القسم

 أن النـار ال متـسه إال        : واملعىن�����m�c���b��a��`l : وذلك أن اهللا تعاىل قال    ، عن القلة   
 اللهم إال إن عطفـت       ، ألن اجلملة ال قسم فيها    ؛  ويف هذا نظر    . ه  ممبقدار ما يرب اهللا تعاىل به قس      

 ��m�������g���f��e��d��c...l: على اجلملة اليت أجيبت ا القسم من قوله       
   (6))) .وفيه بعد ، ]68:مرمي[

�mº�����¹���¸��¶��µ�� �́��������³���²��±»���Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾���½��¼��
��Ì��Ë��Ê���É���È��Ç��Æ��Ål  

  )7( )). فيمد : أي ����(( : m�º�����¹���¸��¶��»��l  يفابن هشامقال 

                                                 

   ).4/43: (الكشاف-)1(
 :هو سليمان بن حممد بن عبد اهللا،أبو احلسني السبأي املالقي،املعروف بابن الطراوة،كان حنويا ماهرا أديبا بارعا،ألف-)2(

 . )1/602: (بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ528(تويف سنة .سمىالترشيح يف النحو،ومقالة يف االسم وامل
). هـ200( هو أمحد بن حيىي بن يسار،أبو العباس،الشيباين موالهم البغدادي،إمام الكوفيني يف النحو واللغة،ولد سنة-)3(

   .)397-1/396(: بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ291(تويف سنة .املصون يف النحو،ومعاين القرآن،وغريب القرآن:له
             .83-82: مغين اللبيب-)4(

). 1/1216: ()2632(أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب،باب فضل من ميوت له ولد فيحتسبه برقم -)5(
  . �من حديث أيب هريرة . 303): 1251(والبخاري يف كتاب اجلنائز،باب فضل من مات له ولد فاحتسب برقم 

   .70:  بانت سعادشرح قصيدة-)6(
               .220: مغين اللبيب-)7(
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�mlm��s��r��q���p��o��n��l  
 ) لّكَ (إما على أنه مصدر      )1(بالتنوين���mlmo��n��lقرئ  : تنبيه  �����(( : ابن هشام قال  
وجـوز   ، الثقل أي محلوا كـال    هو   و  )الكل( أو من   ، وا يف دعواهم وانقطعوا     أي كلّ ،   أعيا إذا

    الزخمشري كونه حرف الردع ونن كما يف    و�mÐl ]ورده أبو حيـان بـأن     ، )2( ]4:�اإلنسان
أو علـى   ،  فرجع به إىل أصله للتناسب        ، له التنوين ألنه اسم أص  ؛   �mÐlذلك إمنا صح يف   

   .)3(ـها ، أو بشرط كونه مفاعل أو مفاعيل ،لغة من يصرف ما ال ينصرف مطلقا 
بل جوز كون التنوين بدال من حرف اإلطـالق  ، وليس التوجيه منحصرا عند الزخمشري يف ذلك       

ويف قـراءة   ��m�ulا الوجـه يف     وجـزم ـذ ،  مث إنه وصل بنية الوقف        ، املزيد يف رأس اآلية   
إذ ، " كـال   : "وهذه القراءة مصححة لتأويله      ، )4( بالتنوين ]4 :الفجر[�m������K��J��Il:ضهم  بع

   )5( ))  .الفعل ليس أصله التنوين
  

  ـــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 

   ).2/45: (احملتسب:انظر.وهي قراءة أيب يك-)1(
                .]4:�اإلنسان[ �m�Ðlوليس بـ.]15:اإلنسان[�m�����ul والتمثيل فيه بـ .)4/53: (الكشاف-)2(

 .]15:اإلنسان[�m����u�l والتمثيل فيه بـ.)6/202: (تفسري البحر احمليط-)3(
   .173: خمتصر يف شواذ القرآن:انظر.وهي قراءة أيب الدينار األعرايب-)4(
   189: مغين اللبيب-)5(
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�و���ط%���� �

�m��r��q��������p��o��n���m����l��kl  

���������������������������������m�����p��o��n أي فاعلم أنـه غـين عـن جهـرك          ��������mk�l�����m��l(( : ابن هشام قال  

ql� . �(()1(  

�mi��h���g��fj��n��m��l��k��l 

:  أي   ؛ أن يكون بدال من ضمري املفعول بـدل اشـتمال            "سريا" وحيتمل   �����(( : ابن هشام قال   
  )2( ))  .سنعيدها طريقتها

�m���{��z������y��x��¡����������~�����}��|l  

،  عليه اوال تغلظ، أي قوال متلطفا فيه ،  صفة له"لينا" و ، مطلقمفعول" قوال"و�����(( : ابن هشام قال  
��mX��W���V��U��T��S��R����Q��P��O��N : والقول اللني قد جاء مفسرا يف قولـه تعـاىل         

Yl ]3( )) . ]19-18 :النازعات(  

  )5())  .)4( نص على ذلك األخفش،أي لكي يتذكر �����(( :��m���~�����}��|��������l يف قالو
�m��Ì���Ë����Ê��É��È��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿l  
  :يف هذا املوضع قراءات �����(( : ابن هشامقال 

وهـي   ، )6(وهي قراءة أيب عمرو   ،  بالياء)  هذين(  و "إن"وهي تشديد النون من     ، هذه  : إحداها  
امسها ؛ فيجب نصبه ) هذين ( و، سم وترفع اخلرب تنصب اال)  إنَّ(  العربية ؛ فإن     جارية على سنن  

  . خربها فرفعه باأللف "ساحران"و ، اء ألنه مثىن بالي
  )  إن (فخففت )  إن هذين( وتوجيهها أن األصل  ، )7( باأللف"هذان"بالتخفيف " إن" :والثانية 

                                                 

  .607: املصدر السابق-)1(
   .535: املصدر نفسه-)2(
    .103 :شرح شذور الذهب-)3(
    .445 :يف معاين القرآن له-)4(
   .195: شرح قطر الندى-)5(
 ).5/229: (راء السبعةاحلجة للق-)6(
 ).5/229: (احلجة للقراء السبعة:انظر".هذانّ"وحفص،إال أن ابن كثري يقرأ بتشديد نون  وهي قراءة ابن كثري-)7(
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  ، وارتفع ما بعدها باالبتداء واخلرب    ، ر فيها إذا خففت     وأمهلت كما هو األكث   ، حبذف النون الثانية     

 ازيـد إن : إن زيدا قائم ؛ فإذا خففت فاألفصح أن تقـول         : ونظريه أنك تقول    ،  فجيء باأللف 
  .]4:الطارق[ �m��Q��P��O��N����������M��Ll:قال اهللا تعاىل   ،لقائم على االبتداء واخلرب

  املـشددة جيـب    )  إنّ( وهي مـشكلة ؛ ألن       ، )1( باأللف)  هذان (بالتشديد  )  إنّ: ( والثالثة  
  .إعماهلا ؛ فكان الظاهر باإلتيان بالياء كما يف القراءة األوىل 

  :وقد أجيب عليها بأوجه 
،  وخثعم  وزبيد وكنانة وآخرين استعمال املثىن باأللف دائما           أن لغة بلحارث بن كعب    : أحدها  

  : قال ، ومررت بالزيدان ، ن ورأيت الزيدا، تقول جاء الزيدان 
  )2(ةـاه طعنـذنأزود منا بني ـت

  : وقال اآلخر 
  )3( قد بلغا يف اد غايتاها  اها    ـأبا أبواها ـإن أب

  .وذاك مثال جميء ارور باأللف ، فهذا مثال جميء املنصوب باأللف 
   ،  شيئا فلـم يعطـه       )4(لزبريأن رجال سأل ابن ا    "  مثلها فيما حكي      ،  مبعىن نعم  "إن"أن   : والثاين
)  إن (و، نعم ولعن اهللا راكبها     : أي  ،  )5( " وراكبها إنْ: فقال  ، لعن اهللا ناقة محلتين إليك      : فقال  

،  مبتـدأ مرفـوع بـاأللف        "هذان"ـف،  كذلك    )نعم( كما أن   ، ال تعمل شيئا    اليت مبعىن نعم    
 وال يكـون    " هـذان "اجلملـة خـرب     و، هلما ساحران   : أي  ، خرب ملبتدأ حمذوف    ) ساحران(و
  . ألن الم االبتداء ال تدخل على خرب املبتدأ "هذان" خرب "لساحران"

، وما بعدها مبتـدأ وخـرب     ،  إنه هذان هلما ساحران ؛ فاهلاء ضمري الشأن          :  أن األصل   :والثالث
الـشأن  ذف ضمري   وح، مث حذف املبتدأ وهو كثري      )  إن( ملة يف موضع رفع على أا خرب        واجل

                                                 

 ).5/229: (احلجة للقراء السبعة :انظر.وهي قراءة ابن عامر ونافع ومحزة والكسائي-)1(
 ).6/4609( )هبا: (لسان العرب:انظر. إىل هوبر احلارثينسبه ابن منظور).دعته إىل هايب التراب عقيم:(متامه-)2(
حممد :حتق.ديوانه:انظر.وينسب أيضا أليب النجم العجلي.168: انظر ملحق ديوانه.هذا الرجز منسوب لرؤبة بن العجاج-)3(

 ).1/63: (شرح التصريح. 450: م2006-هـ1427 ،مطبوعات جممع اللغة العربية،دمشق،)دط. (أديب
،حفظ عن �،ولد عام اهلجرة،وحنكه النيبسدي،أمه أمساء بنت أيب بكر بن الزبري بن العوام،القرضي األهو عبد اهللا-)4(

 وهو صغري،وهو أحد العبادلة،عفيف اإلسالم،قارئ القرآن،شهد الريموك وفتح أفريقية،وشهد اجلمل مع عائشة،�النيب
 .)88-6/83: (اإلصابة يف متييز الصحابة:تهانظر ترمج).هـ73(وبويع باخلالفة بعد موت يزيد،قتله احلجاج سنة 

 ). 4/50: (احملرر الوجيز-)5(
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  ومن قول بعـض     )1(﴾ صورونن أشد الناس عذابا يوم القيامة امل       مِ  إنَّ ﴿ : �ذف من قوله    كما ح 

   .  مأخوذإن بك زيد:  العرب
وألف التثنية ؛ فوجب حذف واحدة منـها        ، ألف هذا   : اجتمع ألفان   ) هذا  ( ا ثين   ملأنه    :الرابع

   قلبها يف اجلر والنـصب       ، والباقية ألف التثنية  )  هذا (اللتقاء الساكنني ؛ فمن قدر احملذوفة ألف        
  .ن قدر العكس مل يغري األلف عن لفظها ـوم ، ءيا

  ليكونجعل كذلك يف التثنية ؛ -) هذا ( وهو–أنه ملا كان اإلعراب ال يظهر يف الواحد   :اخلامس
  . ألنه فرع عليه املثىن كاملفرد ؛

وزعم أن بناء املـثىن إذا      ، اس أمحد بن تيمية رمحه اهللا       واختار هذا القول اإلمام تقي الدين أبو العب       
   .)2( وقد تفطن لذلك غري واحد من حذاق النحاة: قال ، كان مفرده مبنيا أفصح من إعرابه 

إحدى ابنيت  :" أن السبعة أمجعوا على البناء يف قوله تعاىل         : مث اعترض على نفسه بأمرين ؛ أحدمها        
  .وهو مبين )  هاتا  (تثنية) هاتني ( مع أن " هاتني
وهي لغة القرآن كقوله    ، صب  ذين يف اجلر والن   وقد قالوا يف تثنيته الّ    ، مبين  )  الذي (أن  : والثاين  
   .]29: فصلت[ �mÎ��Í��Ì��Ël:  تعاىل

فاإلعراب : قال )  ابنيت (بالياء على لغة اإلعراب ملناسبة )  هاتني( وأجاب عن األول بأنه إمنا جاء       
أفـصح مـن     " ن لـساحران  إن هـذا  " كما أن البناء يف     ،  البناء ؛ ألجل املناسبة      هنا أفصح من  
  .لأللف يف ساحران )  هذان( ؛ ملناسبة األلف يف اإلعراب 

تثنية اسم ثالثي ؛ فهو شبيه      )  اللذين (بأن  )  هذان( و)  اللذان( بالفرق بني    :وأجاب عن الثاين    
   .)3( على حرفني ؛ فهو عريق يف البناء لشبهه باحلروفتثنية اسم )  هذان (و، )  الزيدان (ـ ب

  :  قال � )4(وأن عثمان، ن حل)  إن هذان (وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ : وقال رمحه اهللا تعاىل 

                                                 

األلباين ومشهور حسن :حتق).5364(رواه ذا اللفظ النسائي يف سننه،كتاب الزينة،ذكر أشد الناس عذابا برقم -)1(
 .  806): دت(، مكتبة املعارف،الرياض،1:ط.سلمان

 )15/257: (تاوىجمموع الف ).5/210: (التفسري الكبري-)2(
 ).4/355: ( دقائق التفسري).5/210: ( التفسري الكبري).263-15/261: (جمموع الفتاوى-)3(
هو عثمان بن عفان بن أيب العاص،أبو عبد اهللا وأبو عمر،األموي القرشي،أمري املؤمنني،ثالث اخللفاء الراشدين،ذو -)4(

م على يديه عدد من كبار الصحابة،جهز جيش العسرة،شهد له النورين،ولد بعد عام الفيل بست سنني،أسلم قدميا وأسل
إحدى عشرة سنة ،كانت مدة خالفته )هـ35(استشهد سنة .باجلنة، وشهد له بالشهادة،وله مناقب كثرية�رسول اهللا

 ).6/393: (اإلصابة يف متييز الصحابة:انظر ترمجته.وأحد عشر شهرا واثنني وعشرين يوما
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  :وهذا خرب باطل ال يصح من وجوه ، إن يف املصحف حلنا وستقيمه العرب بألسنتها  

فكيف يقـرون   ، تسارعون إىل إنكار أدىن املنكرات      أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا ي      : أحدها  
  مع أم ال كلفة عليهم يف إزالته ؟، اللحن يف القرآن 

فكيـف ال يـستقبحون     ، أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية االستقباح يف الكالم          : اين  ـوالث
  .اءه يف املصحف ـبق

 ؛ ألن املصحف الكرمي يقـف       أن االحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غري مستقيم       : والثالث  
  .العجمي وعليه العريب 
باهلاء علـى لغـة     )  التابوت(  أراد أن يكتب     )1(أنه قد ثبت يف الصحيح أن زيد بن ثابت        : الرابع  

 وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة –رضي اهللا عنه    –ورفعوه إىل عثمان    ، األنصار فمنعوه من ذلك     
على لغة هذيل أنكر ذلك     )  عىت حني  ( :قرأ   �ابن مسعود   أن   � )3(رـوملا بلغ عم   ، )2(قريش
، ومل يرتله بلغة هـذيل      ، أقرئ الناس بلغة قريش ؛ فإن اهللا تعاىل إمنا أنزله بلغتهم            : وقال  ، عليه  

   .)4(انتهى كالمه ملخصا
  يف  إن  ((: من قوهلا –رضي اهللا عنها – )6(وما روي عن عائشة:  يف شرح اهلداية )5(وقال املهدوي

                                                 

كاتب الوحي،هاجر ).هـ ق11(ضحاك،أبو سعيد وأبو خارجة،األنصاري النجاري،ولد سنة هو زيد بن ثابت بن ال-)1(
وعمره إحدى عشرة سنة،كان رأسا باملدينة يف القضاء والفتوى والقراءة والفرائض،وكان عمر يستخلفه على املدينة إذا 

لذي كتبه يف املصحف أليب بكر مث  من األنصار وعرضه عليه،وهو ا�سافر،كان أحد الذين مجعوا القرآن يف عهد النيب 
 ).3/57: (األعالم. 247-245:  األصحابمعرفةاالستيعاب يف :انظر ترمجته).هـ45(تويف سنة .لعثمان

 .1275 :)4987(رواه البخاري يف كتاب فضائل القرآن،باب مجع القرآن،برقم -)2(
نة،أسلم قبل اهلجرة خبمس سنني،وكان إسالمه  سة عشريل،أبو حفص، ولد بعد الفيل بثالثهو عمر بن اخلطاب بن نف-)3(

من املبشرين باجلنة،وله مناقب فتحا على املسلمني،أول من لقب بأمري املؤمنني،ثاين اخللفاء الراشدين،صاحب الفتوحات،
 ).76-7/74: (اإلصابة يف متييز الصحابة:انظر ترمجته).هـ23(استشهد على يد أيب لؤلؤة اوسي سنة .كثرية

 ).256-15/250: (جمموع الفتاوى). 210-5/207: (سري الكبريالتف-)4(
هو أمحد بن عمار،أبو العباس،املهدوي التميمي،املفسر املقرئ النحوي اللغوي،أصله من املهدية بالقريوان ودخل األندلس -)5(

: بغية الوعاة:رمجتهانظر ت).هـ440(تويف سنة ).التفصيل اجلامع لعلوم الترتيل:(صنف كتبا مفيدة منها التفسري وامسه
 ).1/184: (األعالم). 1/351(

،أفقه نساء املؤمنني،املربأة )هـ ق9(هي عائشة بنت أيب بكر،أم عبد اهللا،الصديقة بنت الصديق،أم املؤمنني،ولدت سنة -)6(
 وهي بنت ست سنني أو سبع،وبىن ا وهي بنت تسع،وكانت أحب نسائه إليه،�من فوق سبع مساوات،تزوجها النيب

انظر ).هـ58(توفيت سنة .وهي بنت مثان عشرة سنة�،تويف رسول اهللا)حديث2210( أكثرهن رواية للحديثو
  ). 3/240: (األعالم. 919: االستيعاب يف معرفة األصحاب:تهاترمج
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ومل يوجد يف القرآن العظيم حرف واحـد إال         ،  )1(  مل يصح  ))القرآن حلنا ستقيمه العرب بألسنتها       

���mk���j����i��h��g��f��e��d��cl�����m: وقد قال اهللا تعـاىل      ، وله وجه صحيح يف العربية      
��p��o��nl ]2(انتهى ، والقرآن حمفوظ من اللحن والزيادة والنقصان  ]42:فصلت( .  

ال عـن   ، كما تقدم من كالم ابن تيمية رمحـه اهللا          ،  �هذا األثر إمنا هو مشهور عن عثمان        و
وإمنا املروي عن عائشة ما رواه الفراء عن أيب معاوية          ، عائشة رضي اهللا عنها كما ذكره املهدوي        

 :   سئلت عن قوله تعاىل يف سورة النـسـاء    -  رضي اهللا عنها   - عن هشام بن عروة عن أبيه أا      
mÒ��ÑÓl ]بعد قوله    ]162 :النساء :��m�Ã���Âl�        وعن قوله تعـاىل يف سـورة

: وعن قوله تعاىل يف سورة طه       ،  ]69 :املائدة[ ��m®��¬��«��ª��©��¨l:املائدة  
mÁ��À��Âl 3(روى هذه القصة الثعليب   ( هذا خطأ من الكاتب     ، يا ابن أخي    :  فقالت�( 

  عيد الثبوت عن عائشة رضـي اهللا عنـها ؛ فـإن هـذه              وهذا أيضا ب   ، )4(  )وغريه من املفسرين  
 وهي قـراءة مجيـع      ،... اآليتني األخريتني    ...، و القراءات كلها موجهة كما مر يف هذه اآلية         

فال يتجه القول بأا خطأ ؛      ) إن هذان   ( وقراءة األكثر يف    )  ونالصابئ( و ) املقيمني( السبعة يف   
  )5( )) .نقل لصحتها يف العربية وثبوا يف ال

�mn��m��l��k��j��i��ho����r���q���p��st��z���y��x�����������w��v���u��l  
  صلة ، والعائد :  ، وصنعوا اسم مبعىن الذي وهو يف موضع نصب بإنّ: فما هنا �����(( : ابن هشامقال 

  )6( )). إن الذي صنعوه كيد ساحر : اخلرب ، واملعىن : حمذوف ، وكيد ساحر 

                                                 

 اعا من عثمان يف ذيبألن يف إسناده عكرمة موىل ابن عباس وحيىي بن يعمر،أما عكرمة فلم يثبت له ابن حجر مس-)1(
وأما حيىي فقد أثبت أنه روى عن ).264-7/263: (هـ1327،مطبعة جملس دائرة املعارف،اهلند،1:ط.التهذيب

صغري أمحد :حتق.لكنه أثبت أنه كان يرسل كما يف تقريب التهذيب).11/305 (:عثمان،كما يف ذيب التهذيب
هاشم :حتق.البخاري يف التاريخ الكبرياد عبد اهللا بن فطيمة،قال ويف اإلسن.1070): دت(دار العاصمة،،)دط.(شاغف

 ). منقطع:(عن إسناده) 171-5/170): (دت(،)دن(،)دط.(ونالندوي وآخر
 .419: شرح اهلداية-)2(
 ).6/250(): تفسري الثعليب(الكشف والبيان -)3(
 ).22/74: (تفسري الفخر الرازي). 3/362: (معاين القرآن وإعرابه للزجاج). 2/183: (معاين القرآن للفراء-)4(
                  .80-75: شرح شذور الذهب-)5(

     .199: شرح قطر الندى-)6(
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 ، وامسها يف    ةإن الذي صنعوه ، أو إن صنعتهم ، وعلى التأويلني ، مجيعا فإنّ عامل             : أي  �����(( : قالو 

  )1( )) . وصلتها " ما" دون صلتها ، ويف الوجه الثاين االسم املنسبك من "ما"الوجه األول 

�mj���i��h��g���f��e��dkp��o��n��m��l��q��u��t���s��r��
~��}���|���{��z��y��x��w��v��¡�����l  

  ليست مبعىن على ، ولكن شبه املصلوب لتمكنه من اجلذع باحلالّ           "يف"إن  ... �����(( : ابن هشام قال  
  )2( ))... يف الشيء 

�m«��ª��©���¨��§��¦��¥��¤��£��¢¬±��°��¯��®��²��¶���µ��´��³��
¸��¹l  

  )3( )) .أي قاضية �����(( :����m ±��°��¯��®�l² يفقال ابن هشام
�m�O��N��Z��Y��X��W��V��U���T��S����R��Q��P�l  
  )4( )) .التقدير أفال يرون أنه ال يرجع إليهم قوال �����(( : قال ابن هشام

�m��v���u��t���s��r��q��p��o��n��ml  
  )5( )) .  أي إىل زمن رجوعه ؛ واألصل حىت أن يرجع ؛ أي إىل رجوعه���(( : قال ابن هشام

�m�¦��¥��¤��£��¢��¡������~��«��ª����©��¨��§�

��°�� �̄�®��¬l  
 أي من أثر حافر فرس      (( : �m����©��¨��§��¦��¥l يف النصب   قال يف رسالة توجيه   

  )6()) .الرسول 
� �

                                                 

                   .302 :شرح شذور الذهب-)1(

                 .114: مغين اللبيب-)2(

   .163 :ختليص الشواهد-)3(
                     .314: شرح شذور الذهب-)4(

   .116 :قواعد اإلعراب-)5(
   ).3/286: (األشباه والنظائر-)6(
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�m���_��~��}��|��{��z��y��x��f��e��d��c��b��a��`l  
لعطف  إما على االستئناف ، أو با       :)1(قرأ نافع وأبو بكر بالكسر     ���(( : ��m`�l يف قال ابن هشام  

  )3( )) ." أن ال جتوع "� بالعطف على)2( والباقون بالفتح ،على مجلة إنَّ األوىل

�my���x������w���v��u��t��s��r��q��p�����o��n��m���lz}��|��{��� �

�����~��l� �

�m��t��s��r��q��p�����o��n��m���l : قول مكي وغريه يف قوله تعـاىل       ���(( : قال ابن هشام  

���w���v��ul   وإن التنوين حذف للـساكنني       "ما" أو من    "به" حال من اهلاء يف      "هرةز" إن ، 
  :  مثل

  )4(الـر اهللا إالَّ قليـ         وال ذاك............ ...........
 مفعول بتقدير جعلنـا هلـم أو        "��u"، والصواب أن     )5("ما" على أنه بدل من      "احلياة"وإن جر   

ألن املقام يقتضيه ، أو بتقدير أعين بيانا لــ          ؛  تقدير أذم   آتيناهم ، ودليل ذلك ذكر التميع ، أو ب        
ر ذوي زهرة ، أو على أم جعلوا نفس الزهرة          ـأو للضمري ، أو بدل من أزواج ، إما بتقدي         " ما"

، وهذا علـى مـذهب الكـوفيني يف     )6(  أو للهاء"ما"هو متييز لـ   : ة ، وقال الفراء     جمازا للمبالغ 
 فيلزم الفصل بـني     "�q" من صلة    "x "، ورد بأن    " ما"بدل من   : تعريف التمييز ،  وقيل      

مررت بزيـد   : ( أبعاض الصلة بأجنيب ، وبأن املوصول ال يتبع قبل كمال صلته ، وبأنه ال يقال                
  على البدل ، ألن العامل يف املبدل منه ال يتوجه إليه بنفسه ، وقيل من اهلاء ، وفيـه مـا                     ) أخاك  

من العائد ، وبعضهم مينعه بناء على أن املبدل منه يف نية الطـرح فيبقـى                ذكر ، وزيادة اإلبدال     
      )7( )) .املوصول بال عائد يف التقدير 

  ــــــــــــــــــــــــ
                                                 

   ).5/251: (احلجة للقراء السبعة-)1(
  ).5/251: (احلجة للقراء السبعة:انظر.وهم ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر ومحزة والكسائي وحفص عن عاصم-)2(
 ).1/307: (أوضح املسالك-)3(
   ).11/378: (خزانة األدب). 1/169: (تاب سيبويهك:انظر.وهو أليب األسود الدؤيل.فألقيته غري مستعتب:صدره-)4(
   ).2/78: (مشكل إعراب القرآن-)5(
  ."متعنا"نصب على احلال،والعامل فيه ).2/196: (يف معاين القرآن للفراء-)6(
                  .517: مغين اللبيب-)7(
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��������و���א������ �

�mT��S����R��Q��P��O��N��M��L��K��J��I�V��UW�...l  
ألن الذكر خمتص   ) حمدثًا  ( ، وقرئ   "يأتيهم "فجملة استمعوه حال من مفعول     ���(( : ابن هشام قال  

 وهو أن يكون استمعوه حاال من مفعول        -: بصفته مع أنه قد سبق بالنفي ؛ فاحلاالن على األول           
 وهو  -: وعلى الثاين   ) ا إال منحدرين    و مصعد ما لقي الزيدين عمر   : (  مثلهما يف قولك     –يأتيهم  

و ما لقي الزيـدين عمـر     : (  مثلهما يف قولك     –أن يكون مجلة استمعوه حاال من فاعل يأتيهم         
� فاحلاالن متـداخلتان ، و ��m Qlفحال من فاعل�m��S����Rl وأما  ، )راكبا إال ضاحكا    

�mUl     حال من فاعل mSl            وهذا من التداخل أيضا ، أو مـن فاعـلmQl 
     )1()) .فيكون من التعدد ال من التداخل 

�mV��UW`��_������^��]��\���[��Z��Y��X��a����c��b��
��f��e���dl  

 هنا للنفي ، وجيـوز أن تكـون      "  هل "وى ، و    هام مفسرة للنج  فجملة االستف  ���(( : قال ابن هشام  
 وهو قول الكوفيني ، وأن تكـون         ،  )إن ما فيه معىن القول يعمل يف اجلمل       ( : بدال منها إن قلنا     

����m����o��n��m��l���������k��j��i���h��gl  :حمذوف ، وهو حال مثـل      ولمعمولة لق 

       )2( )).  ]24-23 :الرعد[
�m¶��µ���� �́�³�������²�����±��°¸����¼��»��º��¹����¿��¾��½�l  
  : من جهة املعىن ؛ إذ التقدير حينئذ       تكون لالستثناء  هذه أن    "إالَّ"فال جيوز يف      ���(( : قال ابن هشام  

ة فـيهم   ـلو كان فيهما آهلة ليس فيهم اهللا لفسدتا ، وذلك يقتضي مبفهومه أنه لو كان فيهما آهل                
 ؛ ألن آهلة مجع منكر يف اإلثبات فال عموم           اللفظ ، وال من جهة   اهللا مل تفسدا ، وليس ذلك املراد        

    عـم املـربد أن   مل يصح اتفاقا ، وز) قام رجال إال زيدا : ( له ، فال يصح االستثناء منه فلو قلت       
تـدل علـى االمتنـاع ،    ) لو ( يف هذه اآلية لالستثناء ، وأن ما بعدها بدل ، حمتجا بأن   ) إالَّ  ( 

أجود ) لو كان معنا إال زيد      : ( وامتناع الشيء انتفاؤه ، وزعم أن التفريغ بعدها جائز ، وأن حنو             

                                                 

   .389: املصدر السابق-)1(
  .111: قواعد اإلعراب. 378: املصدر نفسه-)2(
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، ) لو جاءين من أحد أكرمته : ( وال ) ته لو جاءين دياَّر أكرم: ( ، ويرده أم ال يقولون  )1( كالم 

 مل  وملاّ ،)ما جاءين من أحد  : ( و  ) ما فيها دياَّر    : ( ولو كانت مبرتلة النايف جلاز ذلك كما جيوز         
   .)2( وما بعدها صفة) إالَّ ( إنَّ : جيز ذلك دلَّ على أن الصواب قول سيبويه 

يت يراد ا البـدل      ال "غري" مبعىن) إال  (  حىت تكون     املعىن  يصح وال:  )3( قال الشلوبني وابن الضائع   
كـان   لو: ( بويه توطئة للمسألة ، وهو      وهذا هو املعىن يف املثال الذي ذكره سي       :  ، قاال والعوض  

   .)5( أو عوضا من زيد ، انتهىرجل مكان زيد : أي )4( )لبنا  زيد لغمعنا رجل إال
مثلـه يف  ، ل ويف اآلية خمتلف ؛ فهو يف املثال خمصص وليس كما قاال ، بل الوصف يف املثا : قلت  
متعـدد  : ( ة مؤكد مثلـه يف قولـك        ـويف اآلي ) جاء رجل موصوف بأنه غري زيد        (  : قولك

 موصـوفها فالوصـف    )إال  (إن طابق ما بعد : وهكذا احلكم أبدا   )  الواحد   موصوف بأنه غري  
، ومل أر من أفصح عـن هـذا ، لكـن            خمصص له ، وإن خالفه بإفراد أو غريه فالوصف مؤكد           

إال : ( فقد أقر له بتسعة ؛ فإن قـال         ) دي عشرة إال درمها     ـله عن : ( إذا قيل   : النحويني قالوا   
ه أن املعىن حينئذ عشرة موصوفة بأا غري درهم ، وكل عـشرة             فقد أقر له بعشرة ، وسر     ) درهم  

 ]13:احلاقة [��m��c�����bl: مثلها يف   فهي موصوفة بذلك ؛ فالصفة هنا مؤكدة صاحلة لإلسقاط          
 لو كان فيهما آهلة لفسدتا ، أي إن الفساد يترتـب             :وتتخرج اآلية على ذلك ؛ إذ املعىن حينئذ       

      )6()) .على تقدير تعدد اآلهلة ، وهذا هو املعىن املراد 
م اهللا تعاىل بدل مـن       إن اس :  �m¶��µ����´��³�������²�����±��°¸��l  يف قول املربد ...  ���(( : وقال
فـألن االسـتثناء   : له احلكم ، أما األول ، ويرده أن البدل يف باب االستثناء مستثىن موجب        آهلة  

ما قـام   ( فألنه كلما صدق    : مفيد إلخراج زيد ، وأما الثاين       ) ما قام أحد إال زيد      ( إخراج ، و    
تثىن ، وال موجب له احلكم ، أمـا         واسم اهللا تعاىل هنا ليس مبس     ) قام زيد   ( صدق  ) أحد إال زيد    

لو كان فيهمـا آهلـة      : ( وألن املعىن حينئذ      منه ،   اجلمع املنكر ال عموم له فيستثىن      فألن: األول  
                                                 

   ).4/408: (املقتضب-)1(
   ).332-2/331: (كتاب سيبويه-)2(
شرح :له،بلغ الغاية يف النحو،عامل بالعربية،املعروف بابن الضائع،الكتاين اإلشبيلي،أبو احلسن،هو علي بن حممد بن علي-)3(

  ).4/333:(عالماأل). 2/204: (بغية الوعاة:انظر ترمجته.)هـ680(تويف سنة .وشرح اجلمل للزجاجي،كتاب سبويه
   ).2/331: (كتاب سيبويه-)4(
   .309: التوطئة-)5(
  .77-76:مغين اللبيب-)6(
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وذلك يقتضي أنه لو كان فيهما آهلة فيهم اهللا مل تفسدا ، وإمنا املراد أن               ) مستثىن منهم اهللا لفسدتا      

لو كـان   : وأما أنه ليس مبوجب له احلكم فألنه لو قيل          الفساد يترتب على تقدير التعدد مطلقا ،        
 رجل إال زيـد     لو كان معنا  ( : وهذا البحث يأيت يف مثال سيبويه       . فيهما اهللا لفسدتا مل يستقم      

 مجاعة مستثىن منهم زيد كان معنا لو: ( ن رجال ليس بعام فيستثىن منه ؛ وألنه لو قيل ؛ أل) لغلبنا 
ن معهم مجاعة فيهم زيد مل يغلبوا ، وهذا وإن كان معىن صحيحا إال أن               اقتضى أنه لو كا   ) لغلبنا  

  .املراد إمنا هو أن زيدا وحده كاف 
) لو  (  ألما واقعان يف سياق      ؛ال نسلم أن اجلمع يف اآلية واملفرد يف املثال غري عامني            : فإن قيل   

  .وهي لالمتناع ، واالمتناع انتفاء 
لـو  ( و  ) لو جاءين ديـاَّر     ( ، و ) لو كان فيهما من أحد      ( قال  لو صح ذلك لصح أن ي     : قلت  

      )1( )) . لكان كذا وكذا ، والالزم ممتنع  ،بالنصب) جاءين فأكرمه 
 الشرط ؛    المتناع ظاهر كالمهم أن اجلواب امتنع    : فأما ابن احلاجب فإنه قال يف أمالية          �((:  وقال

هـو   )لـوال   ( حرف امتناع لوجود ، واملمتنع مع        : لوال: فيقولون  ) لوال  ( ألم يذكروا مع    
، وغري هذا القول أوىل ؛ ألن انتفاء السبب ال يدل على            ) لو  ( الثاين قطعا ؛ فكذا يكون قوهلم يف        

�m��µ����´��³�������²�����±��°  :ويدل علـى هـذا   .  انتفاء مسببه ؛ جلواز أن يكون مث أسباب أخر        

¶¸l     ا مسوقة لنفي التعدد يفاآلهلة بامتناع الفساد ، ال أن امتناع الفساد المتناع اآلهلة ؛             فإ 
جلواز  وألنه ال يلزم من انتفاء اآلهلة انتفاء الفساد ؛؛ ألنه خالف املفهوم من سياق أمثال هذه اآلية  

وذلـك   ألن املراد بالفساد فساد نظام العامل عن حالته ،         ؛ وقوع ذلك وإن مل يكن تعدد يف اآلهلة       
  هـ ا.حد سبحانه يفعله اإلله الوا جائز أن
وخالف ما فسروا به عبـارم إال       ) لو جئتين أكرمتك    ( مثل  ذا الذي قاله خالف املتبادر يف       وه

بدر الدين ؛ فإن املعىن انقلب عليه ، لتصرحيه أوال خبالفه ، وإال ابن اخلباز ؛ فإنه من ابن احلاجب                    
   . ..أخذ ، وعلى كالمه اعتمد

     إن: ولكن ذاك اعتراض على مـن قـال         ، لم  سم ) صود نفي التعدد النتفاء الفساد    املق ( : وقوله
       )2( )) . وقد بينا فساده، حرف امتناع المتناع )  لو (

                                                 

   .500-499 :السابقاملصدر -)1(
  .256-255 :مغين اللبيب-)2(



اجلمع والترتيب والتحقيق:  القسم التطبيقي 

 249 

  
 

 القسم الثاين
 

�m����f��e����d��cl��k��j��i��h��g����m��r�������q��p��o���n��

st��w��v��u��l  
 ال مـن كـل    ،أي من هذه احلقيقة m������q��p��o���ns��r�l : حنو ���(( : قال ابن هشام 
      )1( )) . شيء امسه ماء

�mV��U�����T��SW��\��[��Z��Y���X��l  

     )2( )) .جعل لكثرة عجلته كأنه خلق منها  ���(( : قال ابن هشام
  : ري وأنشد مة ِح الطني بلغ"العجل"  :وقيل ...����(( : قالو

� . (3) والنخل تنبت بني املاء والعجل �
   (4) )) . وليس يثبت عند علماء اللغة

�m���Ò��Ñ�����Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ël  
و بدل منها ، والتاء بدل من       الباء أصل حروف القسم ، والوا     : قال الزخمشري    �(( : قال ابن هشام  

مع عتو منرود    ،   ، وفيها زيادة معىن التعجب ، كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يده وتأتيه              الواو
�    )6()). (5) وقهره �

�mÄ��Ã�����Â��Á���ÀÅ���É��È��Ç��Æ��l� �

  )7()) .مسي ابن االبن نافلة ((  : قال ابن هشام

�m~�������}��|������{��z��y_��f��e���d��c��b��a��`��l  
 �m������{��z��yl: حنـو   )  على (مرادفة  ...  ���(( : )من  ( عند الكالم على    : قال ابن هشام    

  )8( )) .، أي منعناه منهم بالنصر على التضمني : وقيل 
                                                 

   . 182 :شرح شذور الذهب-)1(
  .288 :مغين اللبيب-)2(
 ).4/145: ( الكشاف.)4/2823) (جلع: (وهو يف لسان العرب.والنبع يف الصخرة الصماء منبته:صدره-)3(
 .36 :شرح قصيدة بانت سعاد-)4(
 .)4/151: (الكشاف-)5(
  .119 :مغين اللبيب-)6(
  87 :شرح قصيدة بانت سعاد-)7(
  .310 :مغين اللبيب-)8(
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�m��o�����n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a��`���_��~

��u��t��s��r�������q��pl  
فعرب عن املؤاخذة بشرطها    ،  ؤاخذه   أي لن ن   �m ���g��f��e��d��cl:ومثله   ���(( : قال ابن هشام  

      )1()) .وهو القدرة عليها  

�mz���y���x��w��v{���������~��}��|�l  
 فال حرج علـى خمرجـه ،        ،وقد يكون املوضع ال يتخرج إال على مرجوح          ���(( : قال ابن هشام  

الفعل ماض مبين للمفعـول ،      :  فقيل   ��l~�����يجنm��|� )2(كقراءة ابن عامر وعاصم   
 ،  نه مفهوم من الفعـل    أإسكان آخر املاضي ، وإنابة ضمري املصدر مع         : وفيه ضعف من جهات     

ن  أل ؛مضارع أصله ننجي بسكون ثانيه ، وفيه ضعف         :  وقيل   ،وإنابة غري املفعول به مع وجوده       
اصة وأن منه أترج وإج   ،  تدغم ، وقد زعم قوم أا أدغمت فيها قليال           النون عند اجليم ختفى وال      

ية ، ويضعفه    مث حذفت النون الثان    صله ننجي بفتح ثانيه وتشديد ثالثه      مضارع وأ   :انة ، وقيل  وإج
 حتذف النون الثانية    أنوحنوهن إذا ابتدأت بالنون     ) لت  بت ونز أت ونقّ نب( أنه ال جيوز يف مضارع      

       )3( )) .  ]25: الفرقان [��m��{��z�����������y���xl :كقراءة يعضهم، رإال يف ندو

�m���U��T��S��R��Q��P��O���N��Ml  
   )4( )) ... ألن هذه فاعبدون: أصلها  ���(( : قال ابن هشام

�m��r��q���p��o���n���m��l��kl  
ممتنع على أهل قرية قدرنا إهالكهم أم يرجعـون  :  زائدة ، واملعىن "ال"فقيل  ���(( : قال ابن هشام 

 ) أنّ( ألن املخـرب عنـه      ؛   خرب مقدم وجوبا     "حرام"عن الكفر إىل قيام الساعة ، وعلى هذا فـ          
وصلتها فاعل أغىن عن    ) أنّ(  ال مبتدأ و     ، ]41:يـس [ �m�C��B��A��E��D�lوصلتها ، مثله    

 ألنه ليس بوصف صريح ، وألنه مل يعتمد على نفي وال استفهام ،              ؛ )5(اخلرب كما جوزه أبو البقاء    

                                                 

    .647 :السابقاملصدر -)1(
     ). 5/259( :انظر احلجة للقراء السبعة.يف رواية أيب بكر-)2(
     . 517 :يبمغين اللب-)3(
    .489 :املصدر نفسه-)4(
    .927 :يف التبيان يف إعراب القرآن-)5(
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اآلخرة ،  إىل   يرجعون   ممتنع عليهم أم ال   : اإلعراب إما على ما تقدم ، واملعىن        وال نافية ،    : وقيل   

ـ  مبتدأ حذف خربه ، أي قبول أعماهلم ، وابتدئ بـالنكرة لتقي            mklوإما على أن     دها ي
وجهني فـ الباملعمول ، وإما على أنه خرب ملبتدأ حمذوف ، أي والعمل الصاحل حرام عليهم ، وعلى 

mq���p��ol��       ال يرجعون عما هـم فيـه ، ودليـل          : تعليل على إضمار الالم ، واملعىن
 ��m��f���e��d��c��b��a��`������_��^l  :احملذوف ما تقدم من قوله تعاىل     

      )1( )) . يف قراءة بعضهم ، بالكسر) إن ( ويؤيدمها متام الكالم قبل جميء  ]94:األنبياء[

�m]��\����������[��Z��Y��X^c��b��a��`�������������_��df��e��g�������������i��h��
��k���jl  

ل كثرياً صفة يف املعىن ؛ فتكون نعتا ملصدر أو حـاال ؛             بعد اجلم ) كما  ( تقع   ���(( : قال ابن هشام  
فهـو إمـا    � ،   فإن قدرته نعتا ملصدر    �m�������c��b��a��`�������������_�l : وحيتملهما قوله تعاىل  

ـ  ـ    ����mc�lمعموال ل  نفعل هذا  أي�����mY��l أي نعيد أول خلق إعادة مثل ما بدأناه ، أو ل
ال مفعول نعيده ، أي نعيده مماثل للذي        احل ، وإن قدرته حاال فذو       ا الفعل الفعل العظيم كفعلنا هذ   

       )2( ))  . أيضا كذلك " كذلك  " وتقع كلمة ،بدأنا
أي قادرين على اإلعادة ، وأصل ذلـك أن     m f��eg�����j�������������i��h��l : حنو...  ���(( : قال

      )3( )) .مقام املسبب وبالعكس الفعل يتسبب عن اإلرادة والقدرة ، وهم يقيمون السبب 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

  
                                                 

    .247-246 :مغين اللبيب-)1(
      .178 :املصدر نفسه-)2(

      .647 :املصدر نفسه-)3(
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����'�����و���א	 �

�ml��k��j�����i��h����������g��fmr��q��p��o��n��s��y��x��w��v�����u��t��

|��{��z}��£��¢���¡������~��l  
كـن ،   ت ومت ال يدخل فيه على ثبا    : ن ، أي    أي على طرف وجانب من الدي      ���(( : قال ابن هشام  

 من  – أي شر  ؛ اطمأن به ، وإن أصابته فتنة        – من صحة وكثرة مال وحنوها       –فهو إن أصابه خري     
  . انقلب على وجهه عنه –مرض أو فقر أو حنومها 

ا ، والالم فيه لتعريف اجلنس ،        جمرور   " الناس " جارة معناها التبعيض ، و     "من" عاطفة ، و     ووالوا
فعل مضارع مرفوع خللوه مـن الناصـب        " يعبد"جلار وارور ، و      مبتدأ تقدم خربه يف ا     "من"و

ـ  نصب بالفعل ، واجلملة صلة ل  "اهللا"باعتبار لفظها ، و   " من"واجلازم ، والفاعل مستتر عائد على       
 معرفة مبعىن الذي ، وصفة إن قدرة نكرة مبعىن ناس ، وعلـى األول فـال            " من" إن قدرت    "من"

عت صلة ، وعلى الثاين موضعها رفع ، وكذا كل صفة فإا تتبـع              موضع هلا ، وكذا كل مجلة وق      
 متطرفا مـستوفزا ،   : أي  :  جار وجمرور يف موضع نصب على احلال         "على حرف "موصوفها ، و    

 ألنه فعل شـرط ،       فعل ماض يف موضع جزم     "أصابه "حرف شرط  ،   :  الفاء عاطفة ، وإن      "فإن"
 جار وجمرور متعلـق  "به" فعل ماض ، والفاعل مستتر ، و       "اطْمأَنَّ"خير فاعل ، و   "واهلاء مفعول ،    

  .باطمأن ، وِقس على هذا بقية اآلية 
" خـِسر "وتوجيهها أن   ،   )1("اآلخرِة" خبفض   m{��z����À��l: وفيها قراءة غريبة وهي     

ـ  ، وهو منصوب على ٍنِط وفٍَمِهليس فعال مبنيا على الفتح ، بل هو وصف معرب مبرتلة فَ  ال ، احل
 إال أن هذا اسم فاعل فال يلتـبس بالفعـل ،             ، ) ِةراآلِخا و ين الد راِس خ ( )2(ونظريه قراءة األعرج  

       )3( )) . مشبهة على وزن الفعل فيلتبس به وذلك صفة
� �

                                                 

   ).2/75: (احملتسب:انظر.وهي قراءة جماهد وحميد بن قيس-)1(
وأبا سلمة مسع أبا هريرة وأبا سعيد ،اإلمام احلافظ احلجة املقرىء  األعرج،املدين ،أبو داود،عبد الرمحن بن هرمز هو-)2(

انظر ).هـ117(تويف سنة .وكان أعلم الناس بأنساب قريش،وكان يكتب املصاحف،جود القرآن وأقرأهووطائفة،
 )70-5/69: (سري أعالم النبالء:ترمجته

    .36 :شرح شذور الذهب-)3(
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�m»��º��¹��¸�����¶��µ¼���Á���À��¿��¾��½��l  
   :)1( نترةمثلها يف قول ع:  يف معىن يقول "يدعو "إن ���(( : قال ابن هشام

ا يدعون عنتر2(بان األدهم       أشطان بئر يف لَ والرماح كأ(  
 خربه ، وما بينهما     ����m ¾��½l مبتدأ ، و   "نم" بالضم على النداء ، وإن       ) عنتر ُ  (فيمن رواه   

  ، أي إن الكافر يقـول ذلـك يف يـوم           "يدعو"ـ  وخربها حمكية ب  " من"مجلة امسية صلة ، ومجلة      
أي إهله ، وإن ذلك حكاية ملا يقول يف الدنيا ، وعلـى             : مبتدأ حذف خربه    " من"ل  وقي،  القيامة  

تشنيعا على   �m»��º��¹��¸�����¶���lالوثن إهله ، مث عرب عن الوثن بـ         : هذا فاألصل يقول    
      )3( )) . الكافر

�m��¨��§���¦��¥���¤��£��¢l� �

¢��£��¤���¥���m: قال تعـاىل    ، تالط   ألنه من الصهر وهو االخ     :قلت    ...((  :قال ابن هشام  

§���¦l . (( )4( � �

m��¼���»��º��¹��¸��¶��µ�� �́�³��²��±���°��¯l  
 �m²l أو بـm°�lاألوىل لالبتداء والثانية للتعليل ، وتعلقها بـ" من"����(( : قال ابن هشام

      )5( )) . أي من غم فيها  ،فالغم بدل اشتمال ، وأعيد اخلافض وحذف الضمري
�m��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N���������M��L��K

Z���Y��X[���e��d��c��b��a���`��_�� �̂�]��\���l  
���m��Q��P��O��N���������M��L��K : اىلـوله تعـقال الكوفيون يف ق ���((:  ابن هشامقال  �
� �

                                                 

بن عمرو،العبسي،أشهر فرسان العرب يف اجلاهلية،ومن شعراء الطبقة االوىل،كان من أحسن العرب هو عنترة بن شداد -)1(
شيمة وأعزهم نفسا،يوصف باحللم على شدة بطشه،شهد حرب داحس والغرباء،له معلقة مشهورة،وينسب إليه ديوان 

  ).5/91 (:األعالم:انظر ترمجته).هـ ق22(تويف حنو سنة .شعر
  .216 :)دت(،املكتب اإلسالمي،)دط.(حممد موسى مولوي:قحت.ديوان عنترة-)2(
   .391 :مغين اللبيب-)3(
    .)1/289: (شرح اللمحة البدرية-)4(

    .313 :مغين اللبيب-)5(
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S���Rl1( ))  .يصدون هو اخلرب والواو زائدة�������(     ��     � �
�m�{��z��y��x��w��e��d��c�������������b��a����`��_��~���}���|�l  

 بل هو   �m | lألنه قسيم اجلمع وهو   : فليس الضامر مفردا يف املعىن      ... ���(( : قال ابن هشام  
    )2( )) . أي كل نوع ضامر  ،امل والباقر ، أو صفة جلمع حمذوفاسم مجع كاجل

�m��a������`���_��^��]��\���[��Z��Y��Xl  
     )3( )) .أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب  ���(( : امقال ابن هش

�m��¡�����~��}��|��{��z��y��x¨��§��¦��¥��¤��£��¢������������
©�����ªl  

     )4( )) .ذلك ثابت بسبب حقيقة أنه ، أو بسبب كون اهللا هو احلق : التقدير  ���(( : قال ابن هشام

�m�����«¬��³���²��±��°��¯��®�������µ��´¶¸�½��¼��»��º�����¹��l� �

ألن إصباح األرض خمضرة ال يتسبب عن رؤيـة         ؛   ��m ´lامتنع نصب  ���(( : قال ابن هشام  
) قد رأيت   (  يف معىن    �m��¬��������«lإمنا مل ينصب ألن     :  بل عن اإلنزال نفسه ، وقيل         ، إنزال املطر 

 : النصب جائز كما يف قوله تعـاىل     : ل   وقي ،]1: الـشرح  [�m�v���ulأي أنه استفهام تقريري مثل      
m¾��½��¼��»��º����¹��¸��¶��µl ]ولكن قصد هنـا إىل العطـف       ،   ]46:احلج
مثـل   �m��¬��������«l والصواب القول األول ، وليس       ،بأصبحت  " تصبح" على تأويل    "أنزل"على
m��¶��µl 5( )) . ملا بيناه(    

»������m:  جواب االستفهام يف قول اهللا عز وجل         فما بال الفعل مل ينصب يف     :  فإن قلت    ((: وقال  
¶�����µ��´��³���²��±��°��¯��®��¬¸��l لوجهني: قلت  ؟ :  

  .من السماء ماء قد رأيت أن اهللا أنزل :  واملعىن  ،أن االستفهام هنا معناه اإلثبات:  أحدمها

                                                 

   ).4/81( :األشباه والنظائر-)1(
      .197 :مغين اللبيب-)2(
       .581 :نفسهاملصدر -)3(
  .353 :ختليص الشواهد-)4(
         .499-498 : اللبيبمغين-)5(
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وإمنـا  ، رؤية املطر   أن إصباح األرض خمضرة ال يتسبب عما دخل عليه االستفهام وهو            : والثاين   

أنزل اهللا من السماء ماء تـصبح األرض        : فلو كانت العبارة    ، يتسبب ذلك عن نزول املطر نفسه       
  .صح النصب ، مث دخل االستفهام ، خمضرة 
����m��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë :يرد هذا الوجه قول اهللا تعـاىل        : فإن قلت   

ÓÔl ] ؛ ألن العجز عن  عما دخل عليه حرف االستفهام     فإن مواراة السوأة ال يتسبب     ]31:املائـدة
  .الشيء ال يكون سببا يف حصوله 

وإمنا هو منصوب بـالعطف علـى الفعـل         ، منصوبا يف جواب االستفهام     " أواري"ليس  : قلت  
  . "أكونَ"املنصوب وهو
  .)1(قد جعله الزخمشري منصوبا يف جواب االستفهام: فإن قلت 
  )2( )). هو غالط يف ذلك : قلت 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 

    ).2/227( :الكشاف-)1(
    .327-326 :شرح شذور الذهب-)2(
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����و���א	��)��ون �

m��«��ª������©��¨��§��l � �

" ام"و، وهو مؤكد له    ، والثاين كذلك   ، د  عاسم فعل مبعىن ب    : "هيهات"ـ   ف ((:  قال ابن هشام  

ت يف  وزيادة الالم إمنـا عهـد     ،  )  مقوية (PPوالالم زائدة   ، د ما توعدون    عب: أي  فاعل باألول ؛    
���m��K وعليهما فالالم للبيان مثلها يف ، اإلفراج أو ضمري التصديق    الفاعل ضمري : وقيل  ، املفعول  
LM�l]ا مصدر مبتدأ مبعىن بعد البعد  :وقيل،  ]23:يوسف1( )) .وملا توعدون خرب ،  إ(    

�m��¸��¶��µ�� �́�³��²��±����°�����¯���®��¬l  
إن :  هذا الضمري ال يعلم ما يعىن به إال مبا يتلـوه ، وأصـله                : قال الزخمشري    ((:  قال ابن هشام  

  : ومنه :  موضع احلياة ؛ ألن اخلرب يدل عليها ويبينها ، قال" هي"مث وضع . احلياة إال حياتنا الدنيا 
  .)2(......................... هي النفس حتمل ما محلت           

وهذا من جيد كالمه ، ولكن يف متثيله بـ         : ابن مالك   قال   . )3( ) هي العرب تقول ما شاءت     (و
     )  حتمـل  ( و ، ضعف ، إلمكان جعل النفس والعـرب بـدلني         ) هي العرب (  و  )النفس هي (
، ويف كالم ابن مالك أيضا ضعف ؛ إلمكان وجه ثالث يف املثالني مل يذكره ،   )4(خربين)  تقول (و

 الزخمشري أن املثالني ميكن محلهما على ذلك ، ال أنه           ضمري القصة ، فإن أراد    )  هي (وهو كون   
  )5( )). متعني فيهما ؛ فالضعف يف كالم ابن مالك وحده 

�m����Ñ��Ð���Ï����Î��Í��Ìl   
      )��m����Ð���Ï����Î��Í��l . (( )7 :�� ، حنو)6(مرادفة بعد... ���(( : قال ابن هشام

� �

                                                 

      ).1/384: (شرح اللمحة البدرية-)1(
   .مل أقف على متام هذا الشطر وال على قائله-)2(
   ).4/231: (الكشاف-)3(
      ).1/384: (التسهيلشرح -)4(
   .458 :مغين اللبيب-)5(
          ).نع(يعين -)6(

          .149 :مغين اللبيب-)7(
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�m��Â��Á��À��¿����¾��½���¼��»l� �

      )1( )) .ا إليه) به ( بدليل عود الضمري من ؛ أي أن الذي  ���(( : شامقال ابن ه

m�¡��������~��}��|��{��z���y��x��¦���¥��¤��£��¢§¨��©�����«��ª����¬�

®¯��¶��µ����´��³��²����±��°��l  
~�����m  :إشارة إىل قول القائـل    ��m ¨©����«��ª��®��¬���¯�l : قال اهللا تعاىل   ���(( : قال ابن هشام  

¦���¥��¤��£��¢��¡�����§��l�� 2( )) . ، فال سبيل إىل الرجوع أي انته عن هذه املقالة(    
     

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 

   .302 :شرح شذور الذهب-)1(
   .21: شرح قطر الندى. 33 :نفسه املصدر-)2(
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����و���א	���و�� �

�m��J���I���H��G��F�������E��D��C��B��Al   
   )1()) .وسيبويه يصرح به ) كذا باب : ( أي هذه سورة ومثله قول العلماء  ���(( : قال ابن هشام

�mR����Q��P����O�������N��M��L��KS��_�� �̂�]�����������\���[��Z��Y��X���W��V���U���T��
à��g��f��e��d��c���b��l  

ألن تقديره عنـد    ����������mM��L��Kl حنو يف )2(وإمنا اتفق السبعة عليه   ... ���(( : قال ابن هشام  
وذلك ألن الفاء ال تـدخل      ؛  ، مث استؤنف احلكم      )3(كم الزاين والزانية  مما يتلى عليكم ح   : سيبويه  

      )4( )) .عنده يف اخلرب يف حنو هذا 
�m���Ó��Ò��Ñ����������Ð�����Ï��Î��Í��Ì���Ë��Êl  

    )5( ))  .أي والشهادة اخلامسة ���(( : قال ابن هشام
�m���Ý��Ü���Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ôl  

      )6( )) .أي هللكتم  ���(( : قال ابن هشام
�m��°���¯��®��¬��«��ª��©��¨�����§��¦��¥�����¤���£��¢��¡l  

   )7( )) .أي هالَّ إذ مسعتموه  ���(( : قال ابن هشام

mH��G��F��E��D��C��B��IQ��P��O��N����M��L�����K��J��R��
b��a���`��_�� �̂�]��\��[����Z��Y��X��W��V��U���T��Sc��g��f��e��d��l  

  

                                                 

             .588 :مغين اللبيب-)1(

  .أي الرفع-)2(
   ).1/143 (:كتاب سيبويه-)3(
  ).2/145( :أوضح املسالك-)4(
   .463 :شرح شذور الذهب-)5(
               .607 :لبيبمغين ال-)6(

    ).4/214( :أوضح املسالك-)7(
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�����mP��O��Nأي يفعل الفواحش واملنكرات   �����mM��L�����K��J�l ���(( : قال ابن هشام  
Q�R��l . (( )1(  

�mv��u�����t��s��r��q��p��o��n��m���l��k��j��i��hw��
y��xz`��_��~��}��|��{��a��e��d��c��b���l  

 اهية ، وعالمة جزمه حـذف       فعل مضارع جمزوم بال الن     "يأتل" ،    ناهية   "ال" ���(( : قال ابن هشام  
مـا  : ( الياء ، وأصله يأتلي ، ومعناه حيلف ، وهو يفتعل من األلية ، وهي اليمني ، أو من قوهلم                    

    فحـذفت  ،  على أن ال يؤتـوا   :)أن يؤتوا  ( أي ما قصرت ، وعلى األول فأصل        ) ألوت جهدا   

أي ألن   ؛   ]176:النساء [��ms��r��q��p��ot��l : ، كما قال اهللا تعاىل    ) ال  (  و  )على( 
،  ��)2( )وال يتـألَّ    (  ، وقرئ    خاصة) يف  ( ال تضلوا ، وعلى الثاين فأصله يف أن يؤتوا ، فحذفت            

 مفعول  "أويل" فاعل يأتل ، وعالمة رفعه الواو ، و          "أولو"و يتفعل من األلية ، و     وه،  لّى  وأصله يتأ 
    )3( )) .بيؤتوا ، وعالمة نصبه الياء 

�m�nt��s��r��q��p���o�ux��w��v���y��}��|��{���z��� �

��_��~l  
 فتارة يكـون     ، غض الطرف يف األصل عبارة عن ترك التحديق واستيفاء النظر         �����(( : قال ابن هشام  
 وتارة يكون لقصد الكف عن التأمل حياء من اهللا          ...طرف كسرا وفتورا خلقيني     الذلك ألن يف    

أي يكفوها عما ال    ���mr��q��p���o��nl :  تعاىل تعاىل أو من الناس ، ومنه قوله      
  : حيل هلم النظر إليه ، وقول الشاعر 

  )5 ()) . ��)4(      كأن به وليس به خشوعايغض الطرف من مكر ودهي  

                                                 

                .607 :مغين اللبيب-)1(

   ).2/106: (احملتسب:انظر.وهي قراءة عباس بن عياش بن أيب ربيعة وأيب جعفر وزيد بن أسلم-)2(
     .85 :شرح شذور الذهب-)3(
   .90: م1983-هـ1403،دار بريوت،)دط.(وهو يف ديوانه.هذا البيت أليب الطيب املتنيب-)4(
   .17-16: شرح قصيدة بانت سعاد -)5(
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�mj��i���h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀����������_����~k��o��n��m��l��
u��t������s���r��q����pv�|���{��z��y���x��w����¢�����¡�������~��}�l  

ـ  ... ومن الوهم    ���(( : قال ابن هشام   ��m (إن  : ���m o��n��m��llويف يف   قول احل
o��n (  ا عن ظلمات ، وظلمات غري خمتص ، فالصواب قول اجلماعة             خممجلة إنه خـرب   : رب

ظلمات أي ظلمات مبعىن ظلمـات عظـام أو         : حملذوف ، أي تلك ظلمات ، نعم إن قدر املعىن           
  : متكاتفة ، وتركت الصفة لداللة املقام عليها كما قال 
   )1( ........................    .له حاجب يف كل أمر يشينه     

  )2( )). صح 

mÝ���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×������Þ�ß�à�á�â�ã�äå��æ�ç�è�é�
êël� �

ـ             ���(( :  قال ابن هشام   ان باللـسان ال    أي الذي يطلب منكم طاعة معلومة ال يرتاب فيها ، ال إمي
يواطئه القلب ، أو طاعتكم معروفة ، أي عرف أا بالقول دون الفعل ، أو طاعة معروفة أمثـل                   

    )3( )) .بكم من هذه األميان الكاذبة 

�mª���©���¨��§��¦��¥��¤���£��¢��¡�������������~����}��|«����®���¬��
º��¹��¸��¶��������µ���� �́��³��²��±�����°��¯»�½��¼��¾�¿���Á���À��

Å��Ä��Ã���ÂÆË���Ê��É��È��Ç��Ì��Í��Ñ��Ð��Ï����Î���Ò��Ô��Ó��
���Ö��Õl  

  ؟ )4(  عالم انتصب ثالث مرات وثالث عورات... ���(( : قال ابن هشام

                                                 

عبد :معاهد التنصيص:انظر.وهو البن أيب السمط مروان بن أيب حفصة).وليس له عن طالب العرف حاجب:(متامه-)1(
  ).1/45(): دت)(دن)(دط.(الرحيم العباسي

                  .536 :مغين اللبيب-)2(

  .575 :نفسهاملصدر -)3(
    ).5/332: (احلجة للقراء السبعة:انظر.وهي قراءة عاصم يف رواية أيب بكر ومحزة والكسائي-)4(
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.  ، أو ثالثة اسـتئذانات     ، واملعىن يف ثالثة أوقات     على املصدر :  ، وقيل  على الظرف :  اجلواب 

.  إىل آخره �������m °��¯����®���¬l : د بني ذلك بقوله سبحانه وتعاىل      ألنه ق   ؛ واألول هو الصحيح  
    �m��â��á��à��ß��Þl : ، فليحمل عليه حنو قولـه تعـاىل        وإذا ثبت ذلك يف هذه اآلية     

،  ، فهو بدل من ثـالث مـرات   وأما ثالث عورات فيمن قرأه بالنصب.  فيعرب ظرفا ]37: طه[
  : وذلك على وجهني

  .  أي أوقات ثالث عورات ،كون ظرفا على حذف مضافأن ي:   أحدمها
  .  أن يكون على غري حذف:   والثاين

  . ائمق اره صائم وليله  :مثل  ،وجعلت األوقات نفسها عورات حلصول انكشاف العورات فيها
، أو هذه ثالث عـورات     هذه أوقات ثالث عورات   :   فالتقدير  ، )1( عورات بالرفع  ومن قرأ ثالثُ  

2( )) . از الذي بيناهعلى ا(  

�m��l�q��p������o��n��ms��r�t��y���x��w��v��u��
{��z|��i��h��g������f��e��d��c��b���a��`��_����~��}��l  
�   )3( )) ...يف معىن يعدلون وخيرجون  �m _l ���(( : قال ابن هشام �

�mp��o��n��m���l��k��jq��{��z����y��x���w��v��u��t��s��r��
|}����~�����£��¢��¡�����l� �

   أي ما هم عليه هو أقل معلوماتـه       ����������m���v��u��t��s��rl : قوله تعاىل  ���(( : قال ابن هشام  
     )4( )) .سبحانه 

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  

                                                 

    ).5/332: (احلجة للقراء السبعة:انظر .وهم حفص عن عاصم ونافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر-)1(
                       .22-21 :أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)2(
                    .281 :مغين اللبيب-)3(

    .121: قواعد اإلعراب .174 :نفسهاملصدر -)4(
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����و���א	����(��ن� �

�mÃ��Â�������Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹��¸��¶�������µ���´��³� �

��Å��Ä��l � �
  )1( )) .إن يشأ جيعل وجيعل : ؛ ألن املعىن " جعل"على " جيعل" عطف ...��((:  بن هشامقال ا

�m���T���S��R��Q��P��O��N��M��L���Kl   
     )2()) .يا ثبوراه ، أي يا هالكاه :  قالوا ���m���S��R��Q��lومعىن ���(( : قال ابن هشام

�m�u��t��s��r��q��p��o��n��������������m��l��k��j��y��x������w��v�

�����~��}��|���{��zl  
            )3( )) .ول  هلكى ، مجع بائر كحائل وح أيm  ��~��}��|l ���(( : قال ابن هشام

�m¿��¾��½���¼����»����º�����¹��¸��¶��µ��´��³À��

Å��Ä����Ã���Â��ÁÆ���Ê��É��È��Ç��l  
 الم العلة وزيادة الالم ، أي       حذففعلى تقديره   ،   )4(فأما قراءة بعضهم بالفتح    ���(( : قال ابن هشام  

      )5( )) . إالَّ ألم يأكلون ، أي إالَّ ملناسبتهم للمرسل إليهم يف البشرية 
�m��{��z�����������y���x��w��v��u��tl  

علـى أن   ) لـشفرة   شققت السنام با  ( وجعل الزخمشري هذه الباء مبرتلتها يف        ���(( : قال ابن هشام  
    )7()) . )6( ]18: املزمل[ �mÁ����À��¿Â��l: ونظريه : ة اليت يشق ا ، قال لعل كاآلالغمام ج

                                                 

 ).1/309: (شرح اللمحة البدرية-)1(
                          .102 :شرح شذور الذهب-)2(

                      .335 :ختليص الشواهد-)3(
   .433 ، 150: القراءات الشاذة. 228 :مغين اللبيب:انظر.ريوهي قراءة سعيد بن جب.أي فتح مهزة أن-)4(
                       .347 :ختليص الشواهد-)5(
                     ).4/344 (:الكشاف-)6(

                     .107 :مغين اللبيب-)7(
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�mq��p��o��n��m��l��k�����j��i���h��g��f��ers����u��t�

v��wl  
  ختتص بالـسؤال ،   : ، فقيل   )  عن (اوزة كـ   ا�����(( : معاين الباء    عند الكالم على   قال ابن هشام  

 ، وقيل ال ختـتص      ]20:األحزاب[ m¶��µ��´�¸��l : دليل ب ��mv���u��tl : حنو
����mw��v��u��tl ،   ]12:احلديد[ �m�����I��H��G��F��El :  ؛ بدليل قوله تعاىل    به
 ، وزعموا أـا ال      ة على أن الباء للسببي    �mv���u��t��l ل البصريون وتأو...  ]25:الفرقان[

أن ارور هـو    ) سألت بسببه   : ( تضي قولك    ألنه ال يق   ؛ال ، وفيه بعد      أص ) عن (تكون مبعىن   
  )1( )) .املسؤول عنه 

  )2( )). أي عنه ���������mv���u��t��l...((  :وقال 
�m�����§���¦��¥��¤���£��¢��¯��®��¬��«��ª��©��¨�l  

 تـسلمنا :  فمعناه   ��m����®��¬��«��ª��©�l :  قوله عز وجل   ((  : قال ابن هشام  
   )3())  .منهم

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

                                                 

       .107 :مغين اللبيب-)1(

       ).3/34( :أوضح املسالك-)2(

 388 : البن هشام الزجاجيشرح مجل-)3(
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�����و���א	��*���א� �

�m���Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��Ol   
فظلوا مث أقحمت األعناق لبيان حمل اخلضوع ،        : أجيب عن اآلية بأن األصل       ���(( : قال ابن هشام  

 شأن ، ولكن ملَّا وصفت باخلضوع ، وهو من) خاضعة ( مث ترك الكالم على أصله ، وبأن األصل  
، وبأن املراد اجلماعات ، ألنـه     ]4: يوسف[ �m��Â��Á��Àlالعقالء ، قيل خاضعني ، كـ       

  )1( )) .جاءنا عنق من الناس ، أي فوج منهم  : يقال 
�m��\��[��Z��Y��X��W���V��U��Tl  

  )2( )) ومل تعبدين  :إن التقدير ����(( : قال ابن هشام
�mc��b��a���`���_����~��}��|��d�l  

 إنه بيـان ؛     �mc��b��a������_����~��}��l : قال العلماء يف قوله تعاىل     ���(( :ابن هشام   قال  
 مل يكن ذلك صرحيا     m������_����~��lألن فرعون كان قد ادعى الربوبية ، فلو اقتصروا على قوهلم            

    )3( )) .تعاىل ويف اإلميان بالرب احلق سبحانه 

�m���~��}¡��¦��¥��¤���£�����¢��l  
    )4( )) .أي ال ضري علينا  ���(( : ل ابن هشامقا

�m��d��c��b��al  
    )5( )) . أي قربناهم  ؛أي وأزلفنا اآلخرين هنالك ���(( : قال ابن هشام

�m��°��¯��®��¬��«��ª��©��¨l  
      يف جواا ، كمـا انتـصب      " فنكون"وهلذا نصب   :  أي فليت لنا كرة ، قيل        ���((: قال ابن هشام    

    )6( ))  .]73:النساء[ �m²��±�����������´��³l:يف قوله تعاىل ) ليت ( يف جواب ) ز فأفو( 

                                                 

     .190: ختليص الشواهد-)1(
  .609: مغين اللبيب-)2(
 .445: شرح شذور الذهب-)3(
 .238: املصدر نفسه-)4(
   .156: نفسهاملصدر -)5(
   .120: قواعد اإلعراب-)6(
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�m��¦��¥���¤��£��������¢��¡������~��}��|l  
بتأنيـث  �����m�|��»�����~r��¥���¤��£��������¢��¡��lوأما قراءة ابن عـامر     ���(( : قال ابن هشام  

 بدل  "يعلمه أن   "فاعلها ، و  " آية"الالم متعلقة ا و   تامة ف " تكن"، فإن قدرت     )1("آية" ورفع   "تكن"
أن " و  أن يعلمه ، وإن قدرا ناقصة فامسها ضمري القـصة ،           أي هي ؛  ، أو خرب حملذوف     " آية"من
"  أن يعلمـه "  خربها ، و   "هلم" امسها ؛ و   "آية"كان ؛ أو    خربه ، واجلملة خرب     " آية"مبتدأ و " يعلمه

   فـردوه ملـا     )2(خربها" أن يعلمه "  امسها و    "آية"يز الزجاج كون    و حملذوف ، وأما جت    بدل أو خرب  
    )3( )) .لهم ذكرنا ، واعتذر له بأن النكرة قد ختصصت ِب

�m��É��È����Ç��Æ�����Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿����¾��½��¼l  
  أي حىت يشارفوا رؤيته    �m�Â�����Á��À��¿����¾��½��¼l : ومثله...  ���(( : قال ابن هشام  

 وإذا رأوه مث جاءهم مل يكن جميئه هلم         m����È����Ç��Æ�����Å��Ä�lويقاربوها ؛ ألن بعده     
بغتة وهم ال يشعرون ، وحيتمل أن حتمل الرؤية على حقيقتها ، وذلك على أن يكونوا يرونه فـال              

 أو يعتقدونـه    ]44:الطـور [ �m��±��°��¯��®��¬��«���ª��©��¨lيظنونه عذابا مثل    
     )4( )) .نه واقعا م ، وعليهما فيكون أخذه هلم بغتة بعد رؤيته عذابا وال يظنو

�mÈ��Ç��Æ���Å��Ä������Ã��Â��Á��À��¿��¾������½��¼É��Ë��Ê��

���Ð��Ï��Î��Í��Ìl  
 على املـصدرية ؛ أي ينقلبـون أي         "ينقلبون"ـ   منصوب ب  m �Î��Íl ���(( : قال ابن هشام  
 ورمبا توهم بعض    رها ؛ ملا فيها اسم االستفهام وهو أي ،         معلقة عن اجلملة بأس    "يعلم"انقالب ، و    
  )5()) . بيعلم وهو خطأ ؛ ألن االستفهام له صدر الكالم فال يعمل فيه ما قبله "أي"الطلبة انتصاب 

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 .)2/369: (احلجة للقراء السبعة-)1(
    .)4/101: (معاين القرآن وإعرابه للزجاج-)2(
    .427: غين اللبيبم-)3(
   .255: املصدر نفسه-)4(
  .236 :شرح قطر الندى-)5(
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����و���א	����ل �

�m}��|~¨��§��¦��¥����¤�����£��¢��¡������©±��°��¯������®���¬��«��ª����²��
��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��¶��µ�� �́�³l   

     اجلمهـور علـى االسـتثناء       )1(هلاوال الذين ظلموا ، وال من ظلم ، وتأو        أي   ���(( : قال ابن هشام  
    )2( )) .املنقطع 

m�Ä�Ã�Â�ÁÉ��È��Ç�����Æ��ÊÐ��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ñ�Ó��Ò��Ö���Õ��Ô�l � �
   )3( )) . حمذوفا "اذهب" متعلقان بـ "ىلإ" و"يف" ـف…  ���(( : قال ابن هشام

�m��l��k�����j��i�������h��g��f��e��d��c��b��a��`������_��~

��q����p�����o��n��ml  
:  اآلية ؛ إذ يـصح  ����m ��i�������hl: يصح اجلواب يف قوله تعاىل… ���(( : قال ابن هشام 

  )4( )) .إن تدخلوا ال حيطمنكم 
�mR���Q�����P��O��N��M�����Z��Y��X��W��V��U��T��S��

�� �̂�]��\��[���k��j��i��h��g��f��e������d��c��b��a������������`���_
��m��ll  

 فيها الناصبة ليس  " أنْ" لكن   ، )5( يف قراءة التشديد  ���m��������`���_lومثلها   ...���(( : قال ابن هشام  
أعماهلم :  أي،   أو خرباً حملذوف     "أعماهلم"  بدال من  "أالَّ" فتكون   ؛ فيها حمتملة للنفي     "ال"و،  غري  

أو خمتلفا فيها أخمفوضـة هـي أم        " السبيل" خمفوضة بدال من     "أالَّ"لزيادة فتكون   أال يسجدوا ، ول   
     )6( ))  ."يهتدون"و الالم متعلقة بـ ) لئال ( منصوبة ، وذلك على أن األصل 

                                                 

 .)إال(أي -)1(
 .78: مغين اللبيب-)2(
 .412: املصدر نفسه-)3(
   .242: نفسهاملصدر -)4(
  .)5/383: (احلجة للقراء السبعة:انظر.وهي قراءة مجيع السبعة إال الكسائي-)5(
  .79: مغين اللبيب-)6(
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 فإنه يقـف     )�m��������`���_��a��l��)1ءة الكسائي   فما تصنع يف قرا   : فإن قلت    ���(( : قال ابن هشام  ��� 
  ؟    ... ، باألمر "اسجدوا"ـويبتدئ ب)  يا أال( على  
  : اختلف يف ذلك وحنوه على مذهبني : قلت 
  ...يا هؤالء اسجدوا : أن املنادي حمذوف ، أي : أحدمها 
     )2( )) . فيهن للتنبيه ، ال للنداء "يا"أن : والثاين 
�mx��w��v���¥��¤��£��¢��¡�����~��}���|��{�����z��y��l  

��m��~��}���|��{�����z��y : اليت يف قوله تعاىل   ) أالَّ  ( ليس من أقسام     ���(( : قال ابن هشام  
��¢��¡���l     النافية ، أو أن املفسرة أو املخففة من الثقيلة ،         " ال"ة و الناصب" أن" بل هذه كلمتان 

على أنه  ]  29 :النمل[ ms���l على هذا ، وعلى األول فهي بدل من           الناهية ، وال موضع هلا     "ال"و  
     )m£�l�... (( )3مبعىن مكتوب ، وعلى أن اخلرب مبعىن الطلب بقرينة 

�mÌ���Ë��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��ÂÍ���Ð��Ï��Î��l  
���مـدرجا ، ومنـه    ثون  قد يوصل باحملكية غري حمكي ، وهو الذي يسميه احملد          ���(( : قال ابن هشام  

m�Ï��Îl4( )) . وهذه اجلملة وحنوها مستأنفة ال يقدر هلا قول  ، بعد حكاية قوهلا(     

�m`���_��^��]��\��[��Z����Y���X��Wa��f��e��d������c��b��l   
^��_������m���Y���X��W\��[��Z�] : وقال ابن مالك يف قوله تعـاىل       ���(( : قال ابن هشام  

`al  از ، فإن الظرفيـة         لقا باالستقرار ، الستلزامه إما    ع مت  ليس  إن الظرفاجلمع بني احلقيقة وا 
 حقيقة بالنسبة إىل غري اهللا سبحانه وتعاىل وجماز بالنسبة إليه تعاىل ، وإما محـل                "يف"املستفادة من   

قراءة السبعة على لغة مرجوحة ، وهي إبدال املستثىن املنقطع كما زعم الزخمشري ، فإنه زعم أن                 
قل ال يعلم من يذكر يف الـسموات        : ، واملخلص من هذين احملذورين أن يقدر         )5(الستثناء منقطع ا

القلـم أحـد     (  :واألرض ، ومن جوز اجتماع احلقيقة وااز يف كلمة واحدة واحتج بقـوهلم            
                                                 

  .)5/383: (احلجة للقراء السبعة:انظر. الالمبتخفيف-)1(
  .41-40: شرح شذور الذهب-)2(
   .79: مغين اللبيب-)3(
   .393: املصدر نفسه-)4(
   .)467-4/466: (الكشاف-)5(
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  مفعـوال بـه ،     "نم"وحنوه مل حيتج إىل ذلك ، وقي اآلية وجه آخر ، وهو أن يقدر               ) اللسانني   

     )1( )) . فاعل ، واالستثناء مفرغ "اهللا" بدل اشتمال ، و"لغيبا"و
�m��¶��µ��´���³��²��±��°�� �̄����®��¬l  

�m����B��A فالظاهر أنه ضمن معىن اقترب فهو مثـل          m��²��±�lوأما   ���(( : قال ابن هشام  
�������Cl ]2( )) .]1:األنبياء(    

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

   .423: مغين اللبيب-)1(
  . 213: مغين اللبيب). 3/29( :أوضح املسالك-)2(



اجلمع والترتيب والتحقيق:  القسم التطبيقي 

 269 

  
 

 القسم الثاين
 

   �א	�,�ص�و����

�m�m��l��k���j��i��h��gns��r��q��p��������o���

���u��tl   
فالالم هنا ليست للتعليل ألم مل يلتقطوه لذلك ، وإمنا التقطوه ليكون هلم قرة               ���(( : قال ابن هشام  

    )1( )) .عني فكانت عاقبته أن صار هلم عدوا وحزنا 
منا كان لرأفتهم عليه ، وملا ألقى اهللا تعاىل عليه من احملبة فال يراه أحد               فإن التقاطهم له إ    ���(( : قال���و

    )2( )) . إال أحبه ؛ فقصدوا أن يصريوه قرة عني هلم فآل م األمر إىل أن صار عدوا هلم وحزنا
 ومعىن  �mm��l��k���j��i��h��gn��l : الم العاقبة حنو قوله تعاىل     ��(( : قالو

أم التقطوه ليكون هلم قرة أعني فكانت عاقبة ذلك االلتقاط أن صار هلـم         " اقبةالم الع " تسميتها  
    )3( )) .عدوا وحزنا 
�mW��V��U��T�����S��R��Q��P��O��N��M ...��v�l  
    )4( )) .أي يف حني غفلة  ���(( :�mQ��P��O�l  يفقال ابن هشام

�m[��Z��Y��X��W��V���U�����T��S��R��Q��P��O��N��M\���
_��^��]`f��e��d��c��b��a��g��k��j��i���h��l   

إمنا رمحهما إذ كانتا على صفة الذياد وقومهما على السقي ،            �أال ترى أنه     ���(( : قال ابن هشام  
 ال   ،  الـسقي  m ��c��blال لكون مذودمها غنما ومسقيهم إبال ، وكذلك املقصود من قوهلما            

    )5( )) . وتذودان غنمهما ، وال نسقي غنمنا  ،ميسقون إبله: املسقي ، ومن مل يتأمل قدر 

�mi��h��g���f���������e��d��c���b��a��`��_��~���������}��|j��k��
r��q���p�����o��n��m��ls��x��w�����v��u��t��l   

                                                 

   .91: قطر الندىشرح -)1(
     .317: هبشرح شذور الذ-)2(
 .)2/343: (شرح اللمحة البدرية-)3(
   .)3/37: (أوضح املسالك-)4(
     .569: مغين اللبيب-)5(
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ألن الذي سقاه هلم الغنم ، وإمنا األجـر علـى           ؛   مبعىن الذي    )1(وليست هذه  ���(( : قال ابن هشام   

 فـذلك    ، لنـا   ذهبت تقدر أجر السقي الذي سقيته      ي هو فعله ، ال على الغنم ، فإن        السقي الذ 
    )2()) .تكلف ال حموج إليه 

�m��l��k��j��i��h��g��������f��e��d�������c��b��a�� �̀�_��^

��q��p���o��n��ml  
دل اشتمال ؛ ألن     وجمرور الثانية بدل من جمرور األوىل ب        ،  فيهما لالبتداء  "من" ���(( : قال ابن هشام  

    )3( )) .الشجرة كانت نابتة بالشاطئ 
�m����B��AG��F��E��D�����C������K��J�����I��H�����N��M��L�l  

  أي  �m��D�����C�������������B��Al :��الظرفية ، حنـو   �������(( : معاين الباء    عند الكالم على   قال ابن هشام  
  )4( )) . فيه

�m����k����j��i��h��g��f��e���m��l��l  
تزعموم شركاء ،   :  إن التقدير    �m���k����j��i��h��l����l قوهلم يف  ���(( : قال ابن هشام  
�×��mÑ��ÐÕ��Ô��Ó��Ò��Ö : بدليل ؛ تزعمون أم شركاء     : واألوىل أن يقدر  

ØÙl���] أالَّ يقع على املفعولني صرحيا ، بـل علـى أنّ           ) زعم  (  وألن الغالب على      ؛ ]94:األنعام
    )5( )) .تها ، ومل يقع يف الترتيل إال كذلك وصل

m~����}��|��������{��z��y��x���w�����©����¨���§��¦���¥��¤����£��¢��¡��

±��°���¯���®��¬��«��ª²��¹�����¸��¶���µ�� �́�³��l  
هلمزة ،  الباء للتعدية كا  : إن املعىن لتنوء العصبة ا أن تنهض ا متثاقلة ، وقيل             ���(( : قال ابن هشام  
   )6 ()) . أي جتعلها تنهض متثاقلة  ؛أي لتينء العصبة

                                                 

   .)ما(يعين -)1(
   .293: مغين اللبيب-)2(
   .314: نفسهاملصدر -)3(
     .)3/34: (أوضح املسالك-)4(
   .553: مغين اللبيب-)5(
   .654: املصدر نفسه-)6(
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�m��§��¦��¥������¤����£��¢��¡�����~��}��|���{���z��y

¨©±��°��¯��®��¬��«���ª��²��¸��¶��µ���´���³���l  
ما معنـاه ،    ���������m¨��§��¦��¥������¤����£��¢��¡����©l: مسألة   ((: قال ابن هشام    
  :فيه ثالثة أقوال : اب اجلو  وما إعرابه ؟
اسم ) مهيم  ( ، إال أن    ) مهيم  ( حبروفها الثالثة اسم فعل معناه ما اخلرب ؟ كـ          "ويك  : " أحدمها  

  .اسم فعل معناه استفهام غري حقيقي ) ويك ( و . فعل معناه استفهام حقيقي 
  . فقط ومعناه أعجب " وي " أن اسم الفعل : الثاين 
باسم فعل البتة ، وإمنا هو ويلك ، ولكن حذفت الالم ، وقد محلـوا               ليس  " ويك  "أن  : والثالث  

  .على ذلك قول عنترة 
  )1 (ِم أقِدويك عنتر:  الفوارس ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها        قيلُ

كلمة مـستقلة   )  كأنّ (وعلى الثاين    .  سبحانه وتعاىل منصوب بأنّ    "اهللا"وعلى القول األول فإن     
منـصوب  )   ويك أن اهللا  ( وعلى الثالث   . للخرب ، ومعناها الظن ال التشبية به        ناصبة لالسم رافعة    

   :  مث نظمت، ةـبأعلم حمذوف
  أمل تروا قوم قد أضمروا       الالم واعلم قبل أنّ قدروا" ويك " 
  )2()) . والظن قبل ما تالها ينسبـب       ة ألعجـوي رديف: وقيل         

   )3( )) . أي أعجب لعدم فالح الكافرين mµ���´���³�����¶��l ���(( : وقال
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

  
                                                 

 .217 :رةديوان عنت-)1(
  .29-28 :أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)2(
  .)4/78: (أوضح املسالك. 347: قطر الندىشرح  .299 ، 190 ، 176 :مغين اللبيب-)3(
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  �א	��$�و-��و��

�mÂ��Á��À��¿��¾��½���¼���������»��ºÃ��Ç��������Æ��Å�������Ä��l  
؛  m�Á�À�¿�¾½�¼��»��ºÂl : التحقيق أن من حذف اجلواب مثل      ���(( : قال ابن هشام  

  :، وأجل اهللا آت سواء أوجد الرجاء أم مل يوجد ، وإمنا األصـل  ألن اجلواب مسبب عن الشرط      
    )1( )) .فليبادر بالعمل فإن أجل اهللا آلت 

�m��£��¢��¡�����~��}����|��{��z��y��x���w��v

¦���¥��¤§��ª��©����� �̈�l   
    )2( )) .وحنمل ...  أي ���((: ��m }lيف قال ابن هشام

�mk�����j��i��h��g��f��e��dlm����r��q��p��o��n���l  
�m��e��d بعد   �mk�����j�l... : من االستئناف ما قد خيفى ، وله أمثلة          ���(( : قال ابن هشام  

��i��h��g��fl   ر      أل؛ه وا برؤيتها ، ويؤيد االستئناف في     ن إعادة اخللق مل تقع بعد فيقر   
��~����������|��{}�mz����y��x��w�������v��u��t��s  :ذلـك قوله تعاىل على عقب     

¡¢l ]3 ()) . ]20:العنكبوت(   

�mb��a��`����_��^��]��\��[��Z����Y���X��Wc��g��f��e��d��

�j�i�����hkrqpon�m�lsl� �

 يف  "ما"ما معىن    �m_��^��]��\��[��Z����Y���X��Wl : مسألة ���(( : قال ابن هشام  
 وما توجيه تنوين     ؟ ى القراءتني وعالم انتصب عل   ؟    وعالم ارتفع مودة    ؟  وأين مفعوال اختذ   ؟ "إمنا"

 فإنه بين على    "ام"أما معىن   :  اجلواب ؟  وما موقع الظرف على قراءة النصب       ؟ املودة وترك تنوينه  
ـ   فما اسم موصول يف موضع نصب اسـم        )4(ا، فمن رفعه   اختالف القراءتني يف مودة    ، "إن"ـ ل

                                                 

   .607 :مغين اللبيب-)1(
   .220 :املصدر نفسه-)2(
   .365 :نفسهاملصدر -)3(
  ).5/427( :سبعةانظر احلجة للقراء ال.وهم ابن كثري وأبو عمرو والكسائي-)4(
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 فما حرف كاف    )1(ومن نصبها .  وهأن الذين اختذمت  :  ، والتقدير   حمذوف   ، والعائد  واختذمت صلة  

املفعـول  ، و أما مفعوال اختذ فعلى قراءة الرفع         ، ال ضمري حمذوف  ، و  ال موضع هلا من اإلعراب    
وعلـى  . " أوثانـا "، واملفعول الثاين  وهو اهلاء اليت قدرناها عائدة على املوصول  ،  األول حمذوف 
ونظريه يف .   أي إمنا اختذمت أوثانا آهلة     ؛ ذوف، واملفعول الثاين حم     مفعول أول  "أوثانا"قراءة النصب   

 : وقولــه ،  ]152:األعـراف [  my�z�{�|�}�~l : حذف املفعول الثاين
m��´��³��²l] إن الذين اختذوا العجـل إهلـا  :  تقدير األوىل ]148:األعراف  ،

 إن الذين اختـذمتوه     : والتقدير،  ، فعلى أا خرب ألن       وأما رفع املودة  .  اختذوه إهلا :  وتقدير الثانية 
 "يف احليـاة  "إنه مبتدأ و  :  وقيل . واألصل ذوو مودة  .  ، وجعلوا نفس املودة مبالغة واتساعا      مودة
:  وقيل . وصاغ االبتداء بالنكرة ألجل الوصف بالظرف أو لإلضافة إليه        ،  ، واجلملة خرب إن      خرب

، ويرد الذي قبله عدم      ة احلذف ، ويرده أنه ال حاجة إىل دعو       إا خرب مبتدأ حمذوف أي هي مودة      
 أي أم إمنا اختذوها من دون        ؛ وأما نصبها فعلى أا مفعول ألجله     .  الراجع من اجلملة املخرب ا    

، وأما ترك    وأما تنوين املودة فهو األصل    .  ضرا  ، ال ألن عندها نفعا وال        اهللا للمودة فيما بينهم   
 : وأما موضع الظرف فمحتمـل بـوجهني       .  الكالم ، وهو من االتساع يف     التنوين فعلى اإلضافة  

 "يف احلياة "، وحينئذ كون     ، ويكون خاليا من الضمري      أن يكون ظرفا للمودة فيتعلق ا      : أحدمها
 : والثاين.   ألن العامل الواحد جيوز أن يعمل يف ظريف زمان ومكان           ؛ ظرفا للمودة أيضا متعلقا ا    
ويكون فيه حينئذ ضـمري عائـد علـى         ،  تتعلق مبحذوف    ألا نكرة ف    ؛ أن يكون صفة للمودة   

،  ، وفيه على هذا أيضا ضـمري       يف موضع احلال من ذلك الضمري     " يف احلياة "، ويكون    املوصوف
  )2()) . ويتعلق أيضا مبحذوف

�m��l���k��j��i��h��g��f��e��dl  
  )3()) . ي فاعبدون يف غريهافإيا أي فإن مل يأت إخالص العبادة يل يف هذه البلدة���(( : قال ابن هشام

  ـــــــــــــــــــــــــ

                                                 

انظر  .وهم نافع وابن عامر وعاصم يف رواية أيب بكر مع التنوين،ومحزة والكسائي وعاصم يف رواية حفص مع اإلضافة-)1(
 ).5/428( :احلجة للقراء السبعة

   .24-22 :أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)2(
     .605 :مغين اللبيب-)3(
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��א	���وמو����� �

�m�ª¬��«®´��³��²��±������°��¯��µ���º��¹��¸��¶��l  
أن األصل من قبـل كـل        على   )1( وقدره ابن يعيش    ، يف قراءة السبعة بالضم    ���(( : قال ابن هشام  ���� 

من  ومن قبل الغلب:  األنسب للمقام أن يقدر إال أن ، وهذا املعىن حق ،    )2(ـها. شيء ومن بعده    
  :  فاستحق البناء على الضم ، ومثله قول احلماسي  ، معناهونوىبعده ، فحذف املضاف إليه لفظا 

  )3(نيةُ أولُ          على أينا تغدو امللُ جري وإني ألورك ما أدعمل
  :وقال اآلخر 

  )4(     لقَاؤك إالّ من وراُء وراُءكُن      أُومن علَيك ومل يإذا أنا مل
، وذلـك    من أن يقطع عنها لفظا ومعىن ؛ فإا حينئذ تبقى على إعراا              ااحتراز) لفظا  (  وقويل

على ماذا ، وكقـول     ، ومل تتعرض للتقدم       إذا أردت ابدأ به متقدما     ،)  بذا أوال    ابدأ( : كقولك  
  : الشاعر 

  )5(ت قَبالً           أكَاد أَغَص بالْماء الفُرات يلَ الشراب وكُنفَساغَ
   :وقول اآلخر 

  )6(ونحن قَتلنا اَألسد أَسد خفية            فَما شربوا بعداً علَى لَذّة خمرا

ـ  ، على إرادة الت    )7(وينـ باخلفض والتن  �µlبعٍد���³قَبٍل  ����±¯��°����m:  رئـوق ع ـنكري وقط
  ر ـر من غيـباجل )8( والعقيلييدرـرأ اجلحـ أي لفظا ومعىن ، وق :ن املضاف إليهـظر عـالن

                                                 

من كبار العلماء بالعربية،وكان ،)هـ553(ولد سنة موفق الدين النحوي احلليب،ء،أبو البقا،يعيش بن علي بن يعيش-)1(
 ).هـ643(تويف سنة. تصريف ابن جينشرح،شرح املفصل:اترك مصنفات أشهره،فاضالً ماهرا يف النحو والتصريف

   ).352-2/351: (بغية الوعاة:انظر ترمجته
   ).3/105(،)2/204: (شرح املفصل-)2(
   .206 :ديوان احلماسة:انظر.عن بن أوسالبيت مل-)3(
   ).1/85 : (الكامل:انظر.البيت لعيت بن مالك العقيلي-)4(
   .أغص بنقطة املاء احلميم:والشطر الثاين فيه هكذا).1/426: (خزانة األدب:انظر.البيت ليزيد بن الصعق-)5(
   .140: حاشية شذور الذهب:انظر.سد أسد شنوءةوحنن قتلنا األ:ومل يعني،وصواب الرواية البيت نسب لبعض بين عقيل-)6(
   ).7/158: (تفسري البحر احمليط:انظر.وهي قراءة أيب السمال واجلحدري وعون العقيلي-)7(
غاية :انظر.العقيلي،له اختيار يف القراءة،أخذ القراءة عرضا عن نصر بن عاصم،روى القراءة عنه املعلى بن عيسى هو عون-)8(

  .)1/535: (النهاية
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     )2()) .وتقدير وجوده اف إليه ـاملضعلى إرادة   )1(تنوين 

�m��S��R��Q���P��O��N��Ml  
  )3( )) . أي حني تدخلون يف املساء وحني تدخلون يف الصباح (( : قال ابن هشام

�m��¢��¡�����~¦��¥��¤��£�§¬���«��ª��©��¨���

®���¯l  
منامكم وابتغـاؤكم مـن     : إنه من اللف والنشر ، وإن املعىن        : قال الزخمشري    (( : قال ابن هشام  

، وهذا يقتضي أن يكون النهار معموال لالبتغاء مع تقدميه عليه ، وعطفـه               )4( رفضله بالليل والنها  
 ... يف الـشعر فكيـف يف أفـصح الكـالم ؟             على معمول منامكم وهو بالليل ، وهذا ال جيوز        

     )5( )) .أن حيمل على أن املنام يف الزمانني واالبتغاء فيهما : والصواب 

�mF�E�D�C�B�AG�H��L��K�J�I�����P��O�N��M���R��Ql� �
إن : ������m��Q��������P��O�N��M��L���K��J��I�l قـول املفـسرين يف  ...  (( : قال ابن هشام  
يف    مبا بعدها ، حكى ذلك عنهم أبو حامت        "إذا"م خترجون من األرض ، فعلقوا ما قبل         املعىن إذا أنت  

    )6( )) .كتاب الوقف واالبتداء ، وهذا ال يصح يف العربية 

msrt��uvwa��`_~}|{zyx�b�c�
�dh�����������g��f��eio��nm��l��k��j��l� �

                                   )7( )) .ن أنفسكم أي كما ختافو������mh�����������g��f��l (( : قال ابن هشام
� �

  ـــــــــــــــــــــــــ

                                                 

   ).3/108: (شرح املفصل-)1(
  .141-137 :شرح شذور الذهب-)2(
   ).1/228( :أوضح املسالك-)3(
 .)4/572( :الكشاف-)4(
 .505 :مغين اللبيب-)5(
     .504 :املصدر نفسه-)6(
    .393: شرح شذور الذهب-)7(
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�����و���	�����ن� �

�m�������Ô��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É������È��Ç��Æ��Å

ÕÖ��Û��Ú���Ù��Ø��×��l   
رط وامتناع اجلـواب مجيعـا ،       أا تفيد امتناع الش    ... (( : )لو( عند الكالم على    قال ابن هشام    

وهذا هو القول اجلاري على ألسنة املعربني ، ونص عليه مجاعة من النحويني ، وهو باطل مبواضع                 
�m��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É������È��Ç��Æ��Å : ...، منها قوله تعاىل     كثرية  

Õ�������Ô��Ó��Ò���Ñl� ...           ما قـام    ( ع  وبيانه  أن كل شيء امتنع ثبت نقيضه ، فإذا امتن( 
نفاد الكلمات مع عدم    :  ... ، وبالعكس ، وعلى هذا فيلزم على هذا القول يف اآلية             ) قام   (ثبت  

، وكون البحر األعظم مبرتلة الـدواة       ،  كون كل ما يف األرض من شجرة أقالما تكتب الكلمات           
    )1( )) .  وكل ذلك عكس املراد...وكون السبعة األحبر مملوءة مدادا وهي متد ذلك البحر 

 مع كثرة هذه األمور ، فألن ال تنفذ مـع           عقل جيزم بأن الكلمات إذا مل تنفد      ألن ال  ... ((: وقال  
   (2))) .قلتها وعدم بعضها أوىل 

�mo��n���m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��ap��q��
��x��������w��v�������u��t��������s��rl   

�m ��n���m��l��k��j: نهم بن مالـك يف قولـه تعـاىل        قال مجاعة م   (( : قال ابن هشام  
opl     والظاهر أن اجلواب مجلة فعلية حمذوفة ، أي انقسموا قسمني ) ملا  (  إن اجلملة جواب ،

     )3( )) .ال يقترن بالفاء ) ملا ( فمنهم مقتصد ومنهم غري ذلك ، ويؤيد هذا أن جواب 
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  
  
  

                                                 

   .251: مغين اللبيب-)1(
   .252: املصدر نفسه-)2(
   .132  ،543 :نفسهاملصدر -)3(
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�!د������و���א	� �

�m��M��L��K��J����I���H��G��F��E��D���C��B�����A

��Q���P��O��Nl   
    )2( )) .أي لرأيت أمرا فظيعا ��������m��F��E��D���C��B�����Al (( : )1( قال ابن هشام

�m����U��T��S��RV��� �̀��_��^��]���\����[�����Z��Y���X��W��

���b��al� �

     )3( )) .حق القول مىن ولكن مل أشأ ذلك ف: أي  (( : قال ابن هشام

�mm��l��k����j��i��h��g��f���������e��d��c��bnr��q��p��o��s��
��v���u��tl  

إن  : �������mf���������e��d��c��bl يف ل ابـن عـصفور    قو ... ومن الوهم    (( : قال ابن هشام  
 يلتزم  خرجه على لغة حكاها األخفش ، وهي أن بعض العرب ال          :  ، فإن قلت     "يهد" فاعل   "كم"

قد اعترف برداءا ، فتخريج الترتيل عليهـا بعـد ذلـك رداءة ،              : صدرية كم اخلربية ، قلت      
مل يبني اهللا هلم ، أو إىل اهلدى ،          إىل اهللا سبحانه وتعاىل ، أي أو       والصواب أن الفاعل مستتر راجع    

اعل اجلملة ، وقد مـر  الف:  ، وقال الزخمشري )5(قول الزجاج: والثاين    ، )4( قول أيب البقاء    :واألول
مفعول أهلكنا ، واجلملة مفعول يهد ، وهو معلق عنـها ،            ) كم  ( أن الفاعل ال يكون مجلة ، و        

     )6( )) .وكم اخلربية تعلق خالفا ألكثرهم  
  

  ــــــــــــــــــــ
  

                                                 

 .حتت عنوان حذف مجلة جواب الشرط-)1(
   .30: شرح قصيدة بانت سعاد. 607: مغين اللبيب-)2(
     .250: مغين اللبيب-)3(

 .907: التبيان يف إعراب القرآن-)4(
     .)4/211: (يف معاين القرآن وإعرابه-)5(

 .548: مغين اللبيب-)6(
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��و���א����زא.��� �

mt��s���r���q�����p��o��n�����m��l��u��{��z��y��x��w��v��l  
    )1( )) .أي ائتوا إلينا  ((  :mt��s���r���qu��l  يف هشامقال ابن

�m}���|~k��j��i��h��g��������f��e��d��c��b��a��`��_��l��m��
u��t��s��r��q���p��o��nv|��{���z��y��x��w��}��~��
��¤��£��¢��¡���l  

     )2( )) . أي كدوران عني الذي �m��i��h��g�l  :حنو...  (( : قال ابن هشام
��m����Ê�����É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��������Â��Á��Ñ��Ð��Ï������Î��Í��Ì��Ë�������Ò������l  

     )3( )) . أي رمحته  ((  :m ��Ì��Ë���������Ê�����Él  يفقال ابن هشام

�mm��l��k��j��i��h��g���fn��r��q��p���o��
u��t��sv_��~��}�����|��{����z��y��x������w��� �

a��`���l  
 االختصاص ، وهذا ضعيف لوقوعه بعـد        ى منصوب عل  "هلأ"قول بعضهم إن     (( : ن هشام قال اب 

: وإمنا األكثر أن يقع بعد الضمري املتكلم كاحلديث         ) نرجو الفضل   بك اهللا ُ  ( ضمري اخلطاب مثل    
﴿5( )) .والصواب أنه منادى ،  )4(﴾ األنبياء ال نورث  حنن معاشر(     
  

  ـــــــــــــــــــــ
  

                                                 

    .43: شرح قطر الندى-)1(
  .573 :مغين اللبيب-)2(
   .580: املصدر نفسه-)3(
. 1667): 6726) (6725(ال نورث،ما تركناه صدقة،برقم �رواه البخاري يف كتاب الفرائض،باب قول النيب-)4(

ومل أجد يف ).2/841: ()1758(ال نورث،ما تركناه صدقة،برقم �باب قول النيبومسلم يف كتاب اجلهاد والسري،
  ).ال نورث، ما تركناه صدقة:(األنبياء،كلهم رووه ذا اللفظحنن معاشر :واحد من كتب السنة لفظ

   .512: مغين اللبيب-)5(
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������0و�������� �

�mh��g��f��e���d��cik��j��l��q��p���o���n�����m��l  

    )1( )) .أي دروعا سابغات  (( : ���me���d��clيف قال ابن هشام

�mÖ��Õ��Ô��Ó���Ò���Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê×����Ú��Ù��Ø��
���æ��å��ä��ã���â��á���à��ß������Þ���Ý��Ü����Ûl   

���m ���Û����Ú��ã���â��á���à��ß������Þ���Ý��Ü : اعة يف قوله تعاىل   قول اجلم  (( : قال ابن هشام  
å��äl:       علمت ضعفاء اجلن أن لو كان رؤساؤهم ،          :إن فيه حذف مضافني ، واملعىن 

 "تـبني "هر الدليل عليهما ، واألوىل أن إال أن فيه دعوى حذف مضافني مل يظوهذا معىن حسن ،     
�   )2( )) .مال من اجلن ، أي وضح للناس أن اجلن لو كانوا إخل  بدل اشت"أن وصلتها"مبعىن وضح ، و �

�mr��������q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��gs��v��u��t��

��{��z���y���x��wl� �

    )3( )) .أي متزيق  (( : m r��������q��p���s��l  يفقال ابن هشام
�mÂ��Á��À����¿��¾��½��¼��»���������º��¹��¸Ã������Æ��Å��Ä����Ç

��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É��È
���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��H���G��F��E��D��C��B��A

L����K��J��IM��Q��P���������������O��N��l  
�m��H���G��F: لوال أنتم صددمتونا عن اهلدى ؛ بدليل أن بعـده           : أي   (( : قال ابن هشام  

L����K��J��I����l . (( )4(     

                                                 

  .611 ، 583: مغين اللبيب). 3/284: (أوضح املسالك-)1(
   .516: مغين اللبيب-)2(
   .284: ختليص الشواهد-)3(
   .165: شرح قطر الندى-)4(
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: ر  واألوىل أن يقـد   ، هكذا يف تقدير مجهورهم     ،  أنتم موجودون لكنا مؤمنني      ال أي لو  (( : قالو 

   )1( )) .منني تمونا لكنا مؤال أنتم ضلللو
�m��g��f��e���d��c��b��a��`���_��������^��]l   

[��^��������_���`�������m :ويكثر حذف اخلرب إذا علم ، كقول اهللا سبحانه وتعـاىل           (( : قال ابن هشام  
b��al 2( )) . أي فال فوت هلم(  

�mg��f���e��d��c���b��a��`��_��~h�j��i�����n��m��l��k�l  

  : نائب الفاعل ضمري املصدر ، أي وحيل هو ، أي احلول كما يف قوله ... (( : قال ابن هشام
  )3(درب غرامك تكشفؤك وإن ي    يسلل  عتبخل عليك ويمىت ي: الت وق
  :  ويؤيد التأويل قوله ...ل أي االعتال، أي ويعتلل هو 

أه4( بني العري والرتوان بأمر احلزم لو أستطيعه      وقد حيلَم(  
  )5( )). مع إضافته ملعرب )  بني (بفتح 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   .)1/417(: شرح اللمحة البدرية-)1(
  .238: ر الذهبشرح شذو-)2(
  .74: انظر ديوانه.البيت المرئ القيس-)3(
 .481: هامش مغين اللبيب:انظر.قائله صخر أخو اخلنساء-)4(
   .481-480: مغين اللبيب-)5(
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�����و���1ط���� �

�m{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p��o|��¡�����~��}��

¢£�§��¦��¥����¤����ª��©��¨��������l  
، أويل أجنحة اثنني اثـنني      : واملعىن واهللا أعلم    ، فمثىن وما بعده صفة ألجنحة       (( : قال ابن هشام  
  )1( )) . وأربعة أربعة، وثالثة ثالثة 

�m������D��C��B��AG���F��E�HM���L��K��J��I����l  
  )2( )) . لك من قبرسلر فقد كذبت وإن يكذبوك ، أي فتصب (( : قال ابن هشام

�mc��b��a��`��_��~��}dl��k��j��i��h��g��f��e���m���p��o��n��
r��qsy��x��w��v��u������t����l  

{��~��_��`�����m��b��a :  يف قولـه تعـاىل     )3(وقول بدر الدين بن مالك     (( : قال ابن هشام  
cdl���� :       ل   بدلي ؛ذهبت نفسك عليهم حسرة     : إن جواب الشرط حمذوف وإن تقديره :m��n�

r��q���p��os�l���    أو كمن هداه اهللا بدليل :����m l��k��j��i��h��g��f��eml 
   )4()) .  موصوله"من" كون  عليه، وجيب والتقدير الثاين باطل

�m©����¨��§��¦��¥��¤��£�����¢��¡������~��}���|��{��zª«���
��®��¬��l�

ة الدالة على   صورة البديع ضار تلك ال   إح �m~�l : قصد بقوله سبحانه وتعاىل    (( : قال ابن هشام  
     متقلبة بني أطـوار حـىت تـصري        مث تتضام ،  تبدو أوال قطعا    ،  الباهرة من إثارة السحاب     القدرة  
  )5( )).  ركاما

                                                 

   .424-423: شرح قطر الندى-)1(
   .607 :مغين اللبيب-)2(
 الدين الطائي،الدمشقي الشافعي النحوي بن النحوي،هو حممد بن حممد بن عبد اهللا بن مالك،بدر الدين بن اإلمام مجال -)3(

شرح :كان إماما يف النحو واملعاين والبيان والبديع والعوض واملنطق،جيد املشاركة يف الفقه واألصول،له من التصانيف
   ).1/225: (بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ686(تويف سنة .ألفية والده، شرح كافيته،شرح الميته،وغري ذلك

  .540 ، 16: مغين اللبيب-)4(
   .648 :املصدر نفسه-)5(
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�mh��g��f�����e���d��c���b��a��`���_im��l��k��j���n��
��s���r�������q��p��ol  

      )1( )).  دم السماع أوىل عدعدم االستجابة عن...  (( : قال ابن هشام

�m¬��«��ª���©��¨��§��¦®´��³��²��±��°��¯��µ���
��»���º���¹��¸��¶l   

: اعل فهو يف معىن الفعل والتقـدير         ألنه اسم ف   ؛ "تلفخم"فاعل لـ    : "ألوانه "(( : قال ابن هشام  
 وقولـه   ، فحذف املوصوف وأنيب الوصف عن الفعل ،        وصنف خمتلف ألوانه ، أي خيتلف ألوانه      

�}��|��{��~�����m  : املذكور يف قوله   فأي اختالفا كاالختال   m¬l : تعاىل
��¥��¤��£���¢��¡l]2( )). ] 27 :فاطر(

  

�m��u��t��s��r��q��p��o���n��m��l��k����j��i��h��gl  

    )3( )) .أي بسبب فضله ال بأعمالنا  ((:  قال ابن هشام

��m~��}��|���{�����z��y���x�������w��v¤���£��¢��¡�����¥������¦�������
��ª��©�������������¨��§l  

وقرأ عيسى بن    ...نع أن يقضى عليهم وال ميوتون       ، وميت ) فكيف ميوتون   ( أي   (( : قال ابن هشام  
      )5()).  السببية  معىنوأجاز ابن خروف فيه االستئناف على،  "يقضى "عطفا على )4(فيموتون : عمر

me���d��c��b����a��g��f��hp��o����n���m��l�������k��j��i��qt���������s����r����

u��vl   
 إن زالتا ما ميسكها من أحد       واِهللا: واملعىن  ،  والثانية نافية    ، األوىل شرطية    "إن" (( : قال ابن هشام  
     ـــــــــــــــــــــــــــــ)6( )) .من بعده 

                                                 

   .252: املصدر السابق-)1(
  .190 : شرح شذور الذهب-)2(
  .)2/209: (شرح اللمحة البدرية-)3(
   .451 :احملتسب:انظر.وهي كذلك قراءة احلسن-)4(
   .451 :مغين اللبيب-)5(
  ).2/266( :شرح اللمحة البدرية-)6(
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��������س���و��� �

�mj��i�������������h��g��f��q��p�����o��n��m����l��k��lP   
، "�g "خربية منصوبة بأهلكنا ، واجلملة سدت مسد مفعـويل           "كم"وقدر   (( : قال ابن هشام  

أهلكناهم باالستئصال ، وهذا اإلعراب واملعىن صـحيحان ،         :  بتقدير بأم ، وكأنه قيل       "m"و
����m����b : قراءة ابـن مـسعود     بل جيوز أن تكون استفهامية ، ويؤيده         "كم"لكن ال يتعني خربية     

il)1(   وجوز الفراء )سواء قدرت خربية أو استفهامية ،      : ، وهو سهو      بريوا "كم" انتصاب    )2
معمولة لريوا  " كم"وهذا مشكل ؛ ألنه إن قدر       " كم" ومعموالها بدل من     "أن"  :)3( وقال سيبويه 

رها معمولة ألهلكنا لزم تـسلط      لزم ما أوردناه على الفراء من إخراج كم عن صدريتها ، وإن قد            
أهلكنا عدم الرجوع ، والذي يصحح قوله عندي أن         :  ، وال يصح أن يقال       "أم" على   "أهلكنا"

     )4( )).  " أن وصلتها " مسلطة يف املعىن على"g"، فإن وما  بعدها يكون مراده أا بدل من كم 

�m���Ã��Â���Á���À���¿��¾��Å��Ä�l  
ذا منازل ، فحـذف    : قدرنا له منازل ، فحذف اخلافض ، أو التقدير      : املعىن  و (( : قال ابن هشام  
  معـىن  �m¿lأو على أنه مفعول ثـان لتـضمني   ،  إما على احلال     "ذا"وانتصاب  املضاف ،   
  )5()) .صريناه 

�m��b��a��`����_��^l  
 فصل شـيء عـن     : ية  وحقيقته اللغو ،   التمييز والتفسري والتبيني أمساء مترادفة       (( : قال ابن هشام  

 وكونوا على حدة ليصري   ،  عن املؤمنني    أي انفردوا  ، ��ma��`����_��^l ومنه، شيء  

                                                 

   ).17/438: (تفسري القرطيب). 2/376: (للفراءمعاين القرآن -)1(
   .)2/376( :يف معاين القرآن له-)2(
   ).3/132( :يف الكتاب-)3(
   .380 :شرح شذور الذهب-)4(
   .169 :املصدر نفسه-)5(
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¿����m��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À : تعاىليدل على ذلك قوله     ،   إىل مقره    كلٌّ

��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Çl ]1()).  ]15-14:الروم(    
     )2( )). أي انفصلوا من املؤمنني  (( :وقال 

�mo��n��mpw��v��u��t��s��r��q���l��  
  بعـد قولـه     ��m��v��u��t��s��r��q�l...من االستئناف ما قد خيفى        (( :قال ابن هشام    

فإنه رمبا يتبادر إىل الذهن أنه حمكي بالقول ، وليس كذلك ؛ ألن ذلـك                ��������mo��n��mp���l: تعاىل
  (3))) .ليس مقوال هلم 

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

   ).2/185: (شرح اللمحة البدرية-)1(
   .278 :شرح شذور الذهب-)2(
   .365 : مغين اللبيب-)3(
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�1-���و���א	,��  

�m��g��f��e��d��c��b�����a�� �̀���������_��^���]��\��[��Z��Y��X��W��V

��l��k�����������j��i���hl  

  )1( )) .إنا خلقنا الكواكب يف السماء زينة وحفظا :  املعىن ...(( : قال ابن هشام
: إنه عطف علـى معـىن        : ��m��_��^���]�a��`l : وقال بعضهم يف قوله تعاىل     (( : وقال
m��Y��X��W��Vl           كما قال تعاىل  ،  وهو إنا خلقنا الكواكب يف السماء الدنيا زينة للسماء : 
m��~��}���|��{����z��y��xl ]وحيتمل أن يكون مفعوال ألجلـه ، أو         ]5: امللك

اكـب ، أو    مفعوال مطلقا ، وعليهما فالعامل حمذوف ، أي وحفظا من كل شيطان زيناها بالكو             
   )2( )) .وحفظناها حفظا 

    )3( )). ون  أي ال يصغm ��g��f��e��d��cl : وقوله تعاىل (( : وقال
��`���[���^��_����m :  من قوله تعاىل   m��d��cl ...من االستئناف ما قد خيفى       (( : وقال

a���b��g��f��e��d��cl       فإن الذي يتبادر إىل الذهن أنه صفة لكل شيطان ، أو حـال
            ع ؛ وإمنا هي لالستئناف النحـوي ،        منه ، وكالمها باطل ؛ إذ ال معىن للحفظ من شيطان ال يسم

 ت مث حـذف    ،  لئال يسمعوا   :وال يكون استئنافا بيانيا لفساد املعىن أيضا ، وقيل حيتمل أن األصل           
  :  كما يف قوله  ،فارتفع الفعل) أن ( مث حذفت ، ) جئتك أن تكرمين (  الالم كما يف
  )4( ............................. الوغى        ري أحضر أيهذا الزاجأال
واستضعف الزخمشري اجلمع بني احلذفني ، فإن قلت اجعلها حاال مقدرة ؛            ) أحضر  ( فيمن رفع   

  .أي وحفظا من كل شيطان مارد مقدرا عدم مساعه ، أي بعد احلفظ 
ـ  (  :ـولك  كاملرور به قي ق   الذي يقدر وجود معىن احلال هو صاحبها ،         :   قلت ل ـمررت برج

  دم ـ أي مقدرا حال املرور به أن يصيد غدا ، والشياطني ال يقدرون ع ،)معه صقر صائدا به غدا 

                                                 

  .220 :سابقاملصدر ال-)1(
   .449: املصدر نفسه-)2(
 .642 :املصدر نفسه-)3(
،دار 1:ط.عبد الرمحن املصطاوي:اعتناء.انظر ديوانه.وهو لطرفة بن العبد.)وأن أشهد اللذات هل أنت خملدي(:متامه-)4(

 .33: م2003-هـ1424املعرفة،بريوت،
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       )1( )). السماع وال يريدونه  

مستأنفة أخرب ا عن حال املسترقني ، ال صفة لكل شيطان ،             m�d��cl:مجلة   ... (( : وقال
) كل ( عود الضمري إىل ال معىن للحفظ من شيطان ال يسمع ، وحينئذ فال يلزم وال حال منه ؛ إذ     

     )2(  )). ا أضيفت إليه ، وإمنا هو عائد إىل اجلمع املستفاد من الكالم وال إىل م
؛ فلـذلك    ) يصغون ( فمضمن معىن    �m�g��f��e��d��cl :وأما قوله تعاىل     (( :وقال  
   )3( )) " .إىل"ـ ب  عدي

�mk��jm��l��n���q��p��o��l   

�m��j : من اجلمل احملكية ما قد خيفى ؛ فمن ذلك يف احملكية بعد القـول              ... (( : قال ابن هشام  
m��l��kn��p��o��l   ـم تكلمـوا             : واألصلإنكم لذائقون عذايب ، مث عدل إىل التكلم ؛ أل

  : بذلك عن أنفسهم كما قال 
  )4(ادتين هنيدة ماليا     بكيت فن ين يوم جو سويقة  أمل تر أ

       )5( )). ك مالَ: واألصل 

�m��Ñ��Ð��Ï��Î����Í��Ì����Ë��Êl  
 .الغول وجـع الـبطن      :  يف صحيحه يف تفسري اآلية الكرمية        )6( وقال البخاري  (( : ابن هشام قال  
        )8( )).  وهو غريب )7(هـا

� �

                                                 

   .365-364: مغين اللبيب-)1(
   .197: نفسهاملصدر -)2(
   .)2/68: ( اللمحة البدريةشرح-)3(
    .653 :ديوانه:البيت للفرزدق،انظر-)4(
   .391: مغين اللبيب-)5(
هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم،أبو عبد اهللا،اجلعفي بالوالء البخاري،حرب اإلسالم،اإلمام احلافظ الفقيه املؤرخ،ولد سنة -)6(

ن أوعية العلم،يتقد ذكاء،ومل خيلف بعده مثله رمحه اهللا رحل يف طلب احلديث ومسع من ألف شيخ،وكان م،)هـ194(
تويف سنة .اجلامع الصحيح املعروف بصحيح البخاري،والتاريخ الكبري،واألدب املفرد:تعاىل،من أشهر تصانيفه

   ).6/34: (األعالم. )368-1/367: (العرب). 191-4/188: (وفيات األعيان: انظر ترمجته).هـ256(
    .1208 :تاب التفسري،سورة الصافاتصحيح البخاري،ك-)7(
  .39: شرح قصيدة بانت سعاد-)8(
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�m��Ö��Õ����Ô���Ó��Òl  
      )1( )).  أي حور قاصرات �mÒ����Ô���Ó��l  :قوله تعاىل (( : قال ابن هشام

�m��X��W���V��U��T��Sl  
  )m����W���V��U��T��l .(( )2ومثله ،  الوسط "السواء" (( : قال ابن هشام

�mÙ��Ø��×��Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��ËÚ���Ý��Ü���Û��

ß��Þà���ç��æ��å��ä��ã���â��á��l  
 أن يسعى مع     بلغ أي فلما :  ، قال الزخمشري     "بلغ" بـ   "مع"در تعلق   فإن املتبا  (( : قال ابن هشام  

، القتضائه أما بلغا معا حد السعي ،        " بلغ"بـ  " مع"وال يتعلق   : أبيه يف أشغاله وحوائجه ، قال       
تقدم عليه ، و إمنا هي متعلقة مبحذوف على أن يكون بيانـا ،     ألن صلة املصدر ال ت     ؛وال بالسعي   
مع أعطف النـاس    : ا بلغ احلد الذي يقدر فيه على السعي ، فقيل مع من ؟ فقيل               فلم: كأنه قيل   

      )4( )).   )3(عليه وهو أبوه ، أي إنه مل يستحكم قوته حبيث يسعي مع غري مشفق

�m��X��W��V���U��T��Sl  
لـد هلـو    أي إن الفداء بالذبح العظيم هلو اإلنعام البني ، أو إن األمر بذبح الو              (( : قال ابن هشام  
   )5( )) .االختبار البني 

�m���±������°���¯��®��¬��«��ªl  
على أربعـة   �m��������°���¯��®��¬��«��ªl :  واختلف يف قوله تعاىل((  :قال ابن هشام

والرابع أـا   ،  أا لإلضراب   : أا لإلام ، والثالث     : والثاين  ، أا مبعىن الواو    : أحدها  ، أقوال  
     وأمائـة ألـف     : أرسلناه إىل قوم لو رأيتمـوهم لقلـتم         : أي  ،   املخاطبني   للشك مصروفا إىل  

  )6(  )).يزيدون 

                                                 

   .583: مغين اللبيب-)1(
   .399 :ختليص الشواهد-)2(
   .)5/221: (الكشاف-)3(
   .494: مغين اللبيب-)4(
   .311:ختليص الشواهد -)5(
   .)2/318: (شرح اللمحة البدرية-)6(
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هكـذا  ،   بل يزيدون  :  فقال الفراء  �m�������°���¯��®��¬��«��ªlواختلف يف    (( : قالو
   وللبـصريني فيهـا   ، مبعىن الواو   : وقال بعض الكوفيني     ، )1( جاء يف التفسري مع صحته يف العربية      

أو ، هم مئـة ألـف      :   أن يقول   وقيل للتخيري ؛ أي إذا رآهم الرائي ختري بني          قيل لإلام    : أقوال
 بـني   التخيري ح عن سيبويه ؛ ويف ثبوته عنه نظر ؛ وال يص          )2( هم أكثر ؛ نقله ابن الشجري     :  يقول

وهـذه   ، )4(  ابن جـين   )3( ذكره، هي للشك مصروفا إىل الرائي      :  شيئني الواقع أحدمها ؛ وقيل    
��£��¤����¢{��~������¡�m: مقولـة يف     –" الواو  " غري القول بأا مبعىن      –األقوال  

«��ª���©���¨������§��¦��¥l]77 :النحل [�m��n��mq��p��ol]5()). ]74:البقرة(      
�m��_��~��}��|��������{���z��yl  

  )6( )) .وما منا أحد إال له مقام معلوم  (( :ابن هشام قال 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   .)2/393: (معاين القرآن للفراء-)1(
   ).3/77: (يف أماليه-)2(
 ). 2/227: (يف احملتسب-)3(
هو عثمان بن جين،أبو الفتح،من أحذق أهل األدب وأعلمهم بالنحو والتصريف،وعلمه بالتصريف أقوى وأكمل من -)4(

  .)2/132(: بغية الوعاة:انظر).هـ392(احملتسب، واخلصائص،واملنصف،وغريها،تويف سنة :علمه بالنحو،من تصانيفه
   .71-70: مغين اللبيب-)5(
  ).4/185: (األشباه والنظائر-)6(
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�و���ص����� �

�mAB��F������E��D��C��l  
������m��D:بدليل الثناء عليـه بقولـه        ؛ إنه ملعجز :  أي، قيل اجلواب حمذوف     ...(( : قال ابن هشام  
El�   إنك ملن املرسلني ؛ بدليل      : أو :�m]��\��[��Z���Y^�����l ]مر كما  ما األ  :  أو ]4 :ص
 : )1( فقال األخفـش    ، وقيل مذكور ،   ]4 :ص[ �m�c��b��a��`��_lبدليل   ؛زعموا  

mÐ��Ï����Î��Í��Ì��������Ë��Êl ]وقال الفـراء وثعلـب    ،   ]14 :ص : �mABl   ؛ ألن
�m�������Nويرده أن اجلواب ال يتقدم ، فإن أريد أنه دليل اجلواب فقريب ، وقيل                ،   )2(معناها صدق اهللا  
����Ol  3( )) .فت الالم للطول ، وحذ ]3: ص[اآلية(    
:  �mAB������E��D��C��l: يف قوله تعاىل  )4(وأبعد من هذا قول الكوفيني والزجاج...  (( : وقال

   )5( ))  .]64: ص[ �m��U��T��Slإن جوابه 
�m��X��W��V��U��T��S��R��Q��P��O�������Nl  

وقلمـا تـستعمل    ، فالواو واو احلال     . �m��W��V��U�l :وأما قوله تعاىل     (( : قال ابن هشام  
  أو للمبالغـة يف    ،  هي ال النافية زيدت عليها التاء لتأنيـث اللفظـة            "الت"و،   إال بعدها    "الت"

  .ألا أخف ، وكانت احلركة فتحة ملناسبة األلف ، وإمنا حركت اللتقاء الساكنني ، معناها 
  .  هذا قول اجلمهور ،وبقي خربها ، فحذف امسها ، رار يس ذلك احلني حني فول: واملعىن 

أو : قـال  ، حملذوف خربها  وا،  امسها   "حني مناص "و، هي ال العاملة عمل إن      :  )6(وقال األخفش 
  . فانتصاب احلني على املفعولية  ،ال أرى حني مناص:  التقدير
  

                                                 

   ).2/492: (يف معاين القرآن له-)1(
   ).397-2/396: (معاين القرآن للفراء-)2(
   .605 ، 511: مغين اللبيب -)3(
   ).4/319: (يف معاين القرآن وإعرابه له-)4(
  .605 ، 510: مغين اللبيب-)5(
   ).2/492: (لهيف معاين القرآن -)6(



اجلمع والترتيب والتحقيق:  القسم التطبيقي 

 290 

  
 

 القسم الثاين
. فهي أفصح قياسا ال اسـتعماال  ، لى حذف اخلرب هي ع:  فقال اجلمهور  )1()احلني  ( وقرئ برفع    

 ،  )3(هي حرف جر   (( :  فقال الفراء  )2( )احلني  ( وقرئ جبر   . مبتدأ حذف خربه    : وقال أبو احلسن    
 ،مث حذف الضمري    ،  مناصهم   : األصل : )4(وقال الزخمشري ، )  ِمن (على إضمار   :  وقال بعضهم 

 وصح ، فبناه على الكسر وعوضه التنوين ، صحيح  إٍذوأنت:  يف قوله ) إذ (بـ ) مناص ( وشبه 
  بـىن  مث ، ان كالشيء الواحد  ، واملتضايف إضافة الزمان   ؛ ألنه خمفوض ب   فيه ذلك وإن مل يكن زمانا       

    )5( )) . إلضافته إىل املبين) احلني ( 
      غة فيـه كالتـاء يف       نافية مبعىن ليس والتاء زائدة لتوكيد النفي واملبال        "ال"الواو للحال و   (( :قال  و
: أي  ومـضاف إليـه ،      خربها" حني مناص "و، وامسها حمذوف   . أو لتأنيث احلرف    ، )  راوية (

  ، بـالرفع   � ... بعضهم   قراءة... و   .أي فرار وتأخري    . فنادوا واحلال أنه ليس احلني حني مناص        
  ) . (( )6م من العذاب ونزول ما نزل،  مناص حينا موجودا هلم عند تناديهم وليس حني: أي 
،  منـاص    ال أرى حني  :  والتقدير عنده يف اآلية   ،  لألخفش   )7(وهذا قولٌ  ... (( : قال ابن هشام   و

   )8( )) . مناص كائن هلم وال حني، وعلى قراءة الرفع 

�mv��u��t��s��r��q����p��ow���|��{��z��y��x��l  
كما أنـه   ، بل انطالق ألسنتهم ذا الكالم      ، املشي  ليس املراد باالنطالق     ... (( : قال ابن هشام  

   )9( )) .بل االستمرار على الشيء ،  باملشي املشي املتعارف  املرادليس
  "أن"وهلذا أعربوا   ، بل انطالق األلسنة بالكالم     ،  ليس الذهاب احلسي     قاملراد باالنطال  (( :وقال  
¿����m����Â��Á�����À : كقولـه تعـاىل       ، لوهي إمنا تأيت بعد مجلة فيها معىن القو       ، تفسريية  

Ãl ]أي دوموا على ،  بل االستمرار والدوام  ،واملراد باملشي ليس املشي باألقدام . ]27:املؤمنون  

                                                 

 .130: خمتصر يف شواذ القرآن:انظر.وهي قراءة عيسى وأيب السمال-)1(
 ).7/367: (تفسري البحر احمليط:انظر.وهي قراءة عيسى بن عمر-)2(
   ).2/398: (معاين القرآن للفراء-)3(
    ).5/242: (يف الكشاف-)4(
   .302-301: ختليص الشواهد-)5(
   .229-228: شرح شذور الذهب-)6(
   .ال تعمل شيئا؛فإن وليها مرفوع فمبتدأ حذف خربه،أو منصوب فمفعول لفعل حمذوف) الت(وهو أن -)7(
   .248: مغين اللبيب-)8(
   .38: املصدر نفسه-)9(
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�)1( )). عبادة أصنامكم واحبسوا أنفسكم على ذلك  

�ml��k������j��i���hms��r��q��p��o��n��t��y���x��w��v���u��l  
 أي  m�����x��w��v���u�l  :حنو، تؤذن كثريا بتوقع ثبوت ما بعدها       )  ملا .(..(( : قال ابن هشام  

    )2( )) .وسوف يذوقونه ، إىل اآلن ما ذاقوه 
    )3( )) . وأن ذوقهم له متوقع  ،أم مل يذوقوه إىل اآلن ... (( : وقال

�m��v��u��t��s��r��q��p�����o��n����m��l������k��j��i��h��gl� �

�m��t��s : ومنـه قولـه تعـاىل     ، غلبين  : الزاي  وب، وعزين بالعني املهملة     (( : امقال ابن هش  

ul(( )4(    
�m���h��g��f��e��d��c��b����a��`��_�����~��}l  
: وقيل،  أي قدمته عليه     �m����d��c��b����a��`��_�����~�l :قوله تعاىل    ... (( : قال ابن هشام  
: ماين عن أيب عبيدة     ى الر وحك، أي منصرفا عن ذكر ريب       ، وتعلقها حبال حمذوفة   ، هي على باا  

  تعلقـة بـه باعتبـار معنـاه     م "نِم"ـ   إحبابا إذا برك فلم يثر ؛ ف        البعري أحب:  ِمن" أحببت"أن  
ـ "ـ  وعلى هذا ف  ، أي إين تثبطت عن ذكر ريب       ، وهي على حقيقتها    ، التضميين   حاخلـري  ب " 

    )5()) .مفعول ألجله 

�mj��ik����p��o��n��m��ll  
   )6( )) . أي يقطعها قطعا ،السيف سوقها وأعناقها مسحا بأي شرع مبسح  (( : قال ابن هشام

�m��¶��µ��´��³��²��±��°��¯��®l  
  ل ـونق� ،�����رضي اهللا عنهما )7(اسـ جتري لينة سريعة حيث أراد ، قاله ابن عبأي (( : قال ابن هشام

                                                 

   .)3/294(: األشباه والنظائر-)1(
   .116: شرح قطر الندى-)2(
  .116 :قواعد اإلعراب. 272: مغين اللبيب-)3(
   .475:  الشواهدختليص-)4(
   .149: مغين اللبيب-)5(
   .221: شرح شذور الذهب-)6(
   .)20/97: (تفسري الطربي:انظر-)7(
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    )2( )) . التفسري عليه إمجاع أهل اللغة و )1(�الزجاج 

�mR��Q��P��O��N���M��LSV��U����T��WY��X���Z��]��\��[��l  
  )3( )) .قبضة من حشيش خمتلطة الرطب باليابس : الضغث  (( : قال ابن هشام

�m��E��D��C��B��Al  
        بعد إسقاط    –فانتصب احلق األول    ، أقول احلق   أقسم باحلق ألمألن و    : األصل (( : قال ابن هشام  

وقدم معموهلـا   ) أقول احلق    (  :واعترض جبملة ، واحلق الثاين بأقول    ، قسم حمذوفا    بأ - اخلافض
 واو  : على تقـدير )5(وجبرمها،  أقوله  قسمي واحلقفاحلق:  بتقدير   )4(وقرئ برفعهما ، لالختصاص  

جر الثاين على   :  الزخمشري    وقال  ، ) ألفعلن    واهللاِ واِهللا: ( القسم يف األول والثاين توكيدا كقولك       
 على سبيل   اورهقول يف لفظ واو القسم مع جمر      فأعمل ال ، أي هذا اللفظ    ، أن املعىن وأقول واحلق     

وقـرئ برفـع األول      . )6(هـا، وهو وجه حسن دقيق جائز يف الرفع والنصب         : قال  ، احلكاية  
ومن ذلـك   ، األول أوىل   و، ا  و فاحلق أن  أأي فاحلق قسمي أو فاحلق مين       : قيل   ، )7(ونصب الثاين 
    )9( )).  )8(  اآلياتm���Ñ��Ð�������Ï��Î��l : قوله تعاىل

  ، منصوب بالفعل الـذي بعـده       الثاين "احلق" و  ، منصوب برتع اخلافض    األول "احلق" (( : قالو
 أقسم بـاحلق     :ير والتقد  ، ، واجلملة بينهما معترضة لتقوية معىن الكالم        جواب القسم  "ألمألن"و
     )10 ()) . احلق مألن جهنم وأقولأل
  

  ـــــــــــــــــــــــــ

                                                 

   ).4/333: (يف معاين القرآن وإعرابه له-)1(
   .27: شرح قصيدة بانت سعاد-)2(
   .71: شرح شذور الذهب-)3(
   .131: آنخمتصر يف شواذ القر:انظر.وهي قراءة األعمش وابن عباس-)4(
   .131: املصدر نفسه:انظر.وهي قراءة عيسى بن عمر-)5(
   ).5/284: (الكشاف-)6(
   ).6/87: (احلجة للقراء السبعة:انظر.وهي قراءة عاصم ومحزة-)7(
)8(-m���Ø��×��Ö����Õ�����Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð�������Ï��Î����D���C��B�����A...l ]77-75:الواقعة[    
   .371-370: مغين اللبيب-)9(
   .4: أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)10(
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�����و���א	ز���� �

�my��x��w���vz��f��e�����d���c��b��a��`����_��~��}��|��{��

o��n��m��l��k���j��i��h��gp�r�����q������w���v��u��t���s���y��x��l  
}�|��{��~���m :  يف حذف خـربا للموصـول    : كما أن القول     (( : قال ابن هشام  

���c��b��a��`����_l��    وحيتمل أن اخلرب هنا :  ��m�����j��i��h��gl�   فالقول احملذوف 
هذا كله إن كـان     ، ال موضع له ألنه بدل من الصلة         أو، ا أول   و رفع خرب  أ، ب على احلال    نص
 والعائـد   فإن كان للمعبودين عيسى واملالئكـة واألصـنام       ، )  الواو (والعائد  ،  للكفار   "الذين"

  )1( )) . ومجلة القول حال أو بدل �m�����j��i��h��gl : فاخلرب –أي اختذوهم  –حمذوف 

�mÃ��Â��Á����À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸Ä��É��È��Ç��Æ��Å��

Ì���Ë���ÊÍ��Ò��Ñ��Ð�������Ï����Î��l  
وكون ����m���¹��¸¼��»��ºl )3(يف قراءة احلرميني   )2(وقد أجيز الوجهان   ... (( : قال ابن هشام  

ويقربه سالمته من   ،  )  يا ( الترتيل نداء بغري      يف ويبعده أنه ليس  ، اهلمزة فيه للنداء هو قول الفراء       
ومن دعوى كثـرة احلـذف ؛ إذ        ، دعوى ااز ؛ إذ ال يكون االستفهام منه تعاىل على حقيقته            

: ر ؟ أي املخاطب بقوله تعاىل       أمن هو قانت خري أم هذا الكاف       : متفهاالتقدير عند من جعلها لالس    
m°��¯��®��¬�±����l ]ونظـريه يف حـذف     . واخلرب  ،  فحذف شيئان معادل اهلمزة      ]8 :الزمر

   : )4(املعادل قول أيب ذؤيب اهلذيل
  )5(دعاين إليها القلب إين ألمره      مسيع فما أدري أرشد طالا ؟

                                                 

   .592 :مغين اللبيب-)1(
   .أي النداء واالستفهام يف اهلمزة-)2(
   .مها ابن كثري املكي ونافع املدين-)3(
مع شاعر فحل خمضرم،أقام يف املدينة،وشارك يف الفتوح،له ديوان،خرج ،هو خويلد بن خالد بن حمرث،أبو ذؤيب اهلذيل-)4(

: األعالم .252: الشعر والشعراء:انظر ترمجته).هـ27(عبد اهللا بن الزبري يف مغزى حنو املغرب فمات،كان ذلك سنة 
)2/325.(  

  ).1/43( ):دت(،مكتبة دار العروبة،القاهرة،)دط.(عبد الستار أمحد فراج:حتق.احلسن السكري:شرح أشعار اهلذليني-)5(



اجلمع والترتيب والتحقيق:  القسم التطبيقي 

 294 

  
 

 القسم الثاين
 

��m���f��e��d���c��h��g)  أم ( واقعة قبل    ) خري (كلمة  ونظريه يف جميء اخلرب     . أم غي   :  تقديره
m��l��k�����j��il ]؛ال حاجة إىل تقدير معـادل يف البيـت          :  لك أن تقول  و ]40 :فصلت 

 وكذلك ال   ،مبعادل  )  هل  (ـوامتناع أن يؤيت ل   ، )  ا رشد ما أدري هل طال    : ( لصحة قولك 
    )1( )) . ) كمن ليس كذلك ( :خلرب بقولك حاجة يف اآلية إىل تقدير معادل لصحة تقدير ا

هل يستوي مـن يتـصف       ...املعىن    ...((:  m Ì���Ë���Ê��É��È��Ç��ÆÍ��l وقال يف 
    )2( )) .بالعلم ومن ينتفي عنه العلم 

�m���µ��´��³��²�����±��°��¯���������®��¬��«��ªl  
 إم جعلوا يف النار         m´��³��²�����±��°�l:  وقال الزخمشري يف قوله تعاىل     (( : قال ابن هشام  

ولكن ما ذكـره     ، ألنه ال ميتنع تقدير املستقبل    ؛  وال يلزم ما ذكره       .)3( لتحقق املوعود به  ؛  اآلن  
  )4( ))  .أبلغ وأحسن

�mJ��I��H��G���F���E��D��C��B��AKQ��P��O��N��M���L��R��T��S��
���W��V��Ul   

هي : وقيل    ...�������m ��Q��P��ON��M���Ll : حنو ، )5(مرادفة عن  ... (( : قال ابن هشام  
 ،وكأن هذا القائل يعلق معناها بويـل  ،  لتفيد أن ما بعد ذلك من العذاب أشد        ؛ يف هذه لالبتداء  

: وقيل  ، صناعيا للفصل باخلرب    وال يصح كونه تعليقا      ]27 :ص[ ������m�R��Q��������P��O��Nl :مثل
      )6( )). نه إذا ذكر قست قلوم  أل؛ أي من أجل ذكر اهللا ؛للتعليل  ...

�mc��b��a���`��_������~��}d��k���j�����������i��h��g��f��e��l  
�{��~������_��`����m��b��a :اىل ـه تعـالتقدير يف قول: وا ـوقال (( : قال ابن هشام �

                                                 

  .16-15: مغين اللبيب-)1(
   .569: صدر نفسهامل-)2(
   ).5/298: (الكشاف-)3(
   .422: مغين اللبيب-)4(
   .)من(يعين -)5(
   .309: مغين اللبيب-)6(
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cdl1( ))  . أي كمن ينعم يف اجلنة(     

���|��{��z��y��}��d��c���b��a��`���_��~��el� �
  : )3( يف عبد امللك)2( وهلذا كان قول جرير...،  اهللا كاف عبده  :أي (( : قال ابن هشام

  )4(ألستم خري من ركب املطايا      وأندى العلمني بطون راح
ولو كان على االستفهام احلقيقي مل يكن مـدحا          ،   إنه أمدح بيت قالته العرب    : بل قيل   ، مدحا  
    )5()) .البتة

�mÐ����Ï��Î��Í��������Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Û��Ú��Ùl  
     )6( )) .  إذا قصر فيه ،ط يف األمر بالتشديديقال فر  (( : قال ابن هشام

�m��~��}���|��{��z��y��x��wl  
 يف اآلية على القراءتني ال يكـون        "غري"وانتصاب  ،  ...  بالنصب "أعبد"وقرئ   (( : قال ابن هشام  

أي ،  بدل اشتمال منه     "أعبد"وأن  ،  بل بتأمروين    ،عمل فيما قبل املوصول      ألن الصلة ال ت    ؛ بأعبد
   )7( )) .تأمروين بغري اهللا عبادته 

�m��¶��µ��´��³��²���±��°l  
، مقدرة عند بعضهم    )  أما (ـ   جواب ل  m�²���±��°l : الفاء يف حنو   ... (( : قال ابن هشام  
مث ،  تنبه فاعبد اهللا  :واألصل، فة عند غريه  عاطو،  وزائدة عند الفارسي وفيه بعد      ، وفيه إجحاف   

  كما قال اجلميع يف ،  تقع الفاء صدرا  إصالحا للفظ كيال وقدم املنصوب على الفاء) هتنب ( حذف
                                                 

   .16: السابقاملصدر -)1(
هو جرير بن عطية بن حذيفة،أبو حزرة،اخلطفى التميمي البصري،أشعر أهل عصره،عاش عمره كله يناضل شعراء زمنه -)2(

تويف .وقد مجعت نقائضه مع الفرزدق وطبعت يف ثالثة أجزاء.،وهو من أغزل الناس شعراويساجلهم وكان هجاء مرا
   ).2/119: (األعالم. )591-4/590: (سري أعالم النبالء:انظر ترمجته).هـ110(سنة 

زما،كانت ،كان عاملا ذكيا وحاكما حا)هـ65(هو عبد املالك بن مروان، أبو الوليد، اخلليفة األموي،توىل اخلالفة سنة -)3(
: شذرات الذهب:انظر ترمجته).هـ86(تويف سنة .مدة خالفته امع عليها بعد ابن الزبري ثالث عشرة سنة وأشهرا

)1/352.(  
    .77 :م1986-هـ1406،دار بريوت،بريوت،)دط.(ديوان جرير-)4(
  .21: مغين اللبيب-)5(
   .27: شرح قصيدة بانت سعاد-)6(
   .599: مغين اللبيب-)7(
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    )1( ))إذ األصل مهما يكن من شيء فاضرب زيدا )  أما زيدا فاضرب  (: الفاء يف حنو 

�m��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹��¸

ÄÅ���Ê��É��È��Ç��Æ��l  
   )2( )) . أي مقبوضته  ������m�Á��À��¿��¾��½l: قوله تعاىل (( : قال ابن هشام 

�mª��©���¨��§��¦��¥��¤«��´���³��²��±��°��¯��®��¬��

���»��º��¹�� �̧�¶��µl  
 ]22:الكهف[ �ms��rtl : واو الثمانية ، وإن منها       )3(وقول مجاعة إا   (( : قال ابن هشام  

 ]5:التحـرمي [ �m����©��¨lضاه النحوي ، والقول به يف آية الزمر أبعد منه ، والقول به يف               ال ير 
  )4( )) . ظاهر الفساد

 إذ   ؛  يف آية اجلنة   ����������m°�l ، ألن أبواا سبعة  ؛  النار  آية   يف   m}l:  قيل   ... (( :وقال  
 ية منها ؛ إذ ليس فيها ذكـر عـدد   لو كان لواو الثمانية حقيقة مل تكن اآل: وأقول ، أبواا مثانية   

، اخلة عليه   مث الواو ليست د   ، وهي مجع ال يدل على عدد خاص        ، وإمنا فيها ذكر األبواب     ، البتة  
،  مقحمة عند قوم وعاطفة عند آخرين        m°�lوقد مر أن الواو يف      ،  بل على مجلة هو فيها    

�m��f��eمبفتحـة حـاال يف      كما صرح   ،  أي جاؤوها مفتحة أبواا     ، هي واو احلال    : وقيل  

�������i��h��gl ]ل جميئهم  وإمنا فتحت هلم قب   : قيل  ، ومجاعة  وهذا قول املربد والفارسي      ]50:ص
�  )5())  .إكراما هلم عن أن يقفوا حىت تفتح هلم �

وإمنا هـو اسـتمرار يف       ،  فإن اخللود ليس شيئا يقارن الدخول      (( :�����mº��¹lوقال يف 
   )6()). ادخلوها مقدرين اخللود : حويون ذلك ويقدر الن،  املستقبل

  ــــــــــــــــــــــــــ
                                                 

   .167: السابقاملصدر -)1(
   .26: أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)2(
   .m°�lيعين واو -)3(
   .122: قواعد اإلعراب-)4(
   .346: مغين اللبيب-)5(
 .)4/110(: األشباه والنظائر-)6(
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����1������و���2 �

�md��c���b��a��`��_��^���]ei��������h���g����f��j��m���l����k���l  
 ، إنه جيوز كونه صفة      �m���b��al يف   )1(وليس من ذلك قول الزخمشري     ((  :قال ابن هشام  

 ، وإن كان من باب الصفة املشبهة ، وإضافتها ال تكـون         )2(ل سورة املؤمن  السم اهللا تعاىل يف أوائ    
كـل  :  معناه شديد عقابه ، وهلذا قالوا        �m���b��alإالّ يف تقدير االنفصال ، أال ترى أن         

 ألنه جعله على تقدير     ؛شيء إضافته غري حمضة فإنه جيوز أن تصري إضافته حمضة إال الصفة املشبهة              
       حذفها إرادة االزدواج ، وأجاز وصفيته أيضا أبو البقاء ، لكـن علـى أن               وجعل سبب ) الـ  ( 
كما أن األذين يف معىن املؤذن ، فأخرجه بالتأويل من باب الصفة املشبهة     ،  مبعىن مشدد   ) شديدا  ( 

إىل باب اسم الفاعل ، والذي قدمه الزخمشري أنه ومجيع ما قبله أبدال ، أما أنه بدل فلتـنكريه ،                    
 ألن املراد ما املـستقبل وأمـا البـواقي          ؛ املضافان قبله ، وإن كانا من باب اسم الفاعل           وكذا

يف :  ، وقـال     )3( بدال وما قبله صفات    �m���b��alفللتناسب ، ورد على الزجاج يف جعله        
      )5( )) . )4(جعله بدال وحده من بني الصفات نبو ظاهر

�m��i������h��g��f��e��������d��c�����b�������n��m��l��k�������j

���q��p��ol   
���m��g��f��e��������d��c�����b :  من قوله تعاىل   "إذ"قول بعضهم يف     (( : قال ابن هشام  

�����p��o�������n��m��l��k�������j��i������hl       ا ظرف للمقـت األول أوإ
، ألم مل ميقتوا أنفـسهم ذلـك        الثاين ، وكالمها ممنوع ؛ أما امتناع تعليقه بالثاين فلفساد املعىن            

    وهـو رأي مجاعـة منـهم        –وامتناع تعليقـه بـاألول      ... الوقت ، وإمنا ميقتوا يف اآلخرة       

                                                 

   ).5/327( :يف الكشاف-)1(
   .وهي سورة غافر-)2(
   ).4/366: (معاين القرآن وإعرابه للزجاج-)3(
   ).5/327: (الكشاف-)4(
   .531: مغين اللبيب-)5(
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متعلقـة  ...  :والـصواب   ... معموله باألجنيب   و فالستلزامه الفصل بني املصدر      – )1(الزخمشري 

  )2( )) . مبحذوف ، أي مقتكم إذْ تدعون

�m�g��f��e�����d���c��bi����h�jq��p��o��n��m��l��k��r��
��{��z�����y��x��w��v��u��t���������������sl   

��m����������s��u��t )3(انري أيب عمرو وابن ذكـو      يف قراءة غ   – ومن هنا وجب      (( : قال ابن هشام  

���z�����y��x��w��vl  بعد قلـب لـيعم أفـراد       )  كل ( تقدير   – )4("قلب"  بترك تنوين
  )5( )) .أجزاء القلب القلوب كما عم 

�m��e��d��c��b��a��`��_��~������}��|l   
 m���h��g���f��e��d��c��b���l : وقيل يف قراءة حفص    (( : قال ابن هشام  

ـ         أ ، وهو لعلي  )  لعلي أبلغ  (إنه عطف على معىن     :  )6( بالنصب  أنن أبلغ ، فإن خرب لعل يقترن ب
وحيتمل أنه عطف    ،   )7(﴾  أحلن حبجته من بعض    م أن يكون   فلعل بعضك  ﴿:  احلديث    كثريا ، حنو  

 على األسباب على حد :  
  )9( )) . )8( .....................يين         اءة وتقر عـللبس عب

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

                                                 

   ).5/333( :يف الكشاف-)1(
  .501 :مغين اللبيب-)2(
هو عبد اهللا بن أمحد بن بشر بن ذكوان،القرشي الفهري الدمشقي،اإلمام األستاذ الشهري الراوي الثقة،ولد سنة -)3(

 ).هـ242(تويف سنة .عبد اهللا بن عامر يف قراءته،شيخ اإلقراء بالشام،وإمام جامع دمشق،وهو من طرق )هـ173(
   ).364-1/363: (غاية النهاية:انظر ترمجته

   .196 :الكايف يف القراءات السبع-)4(
 .192 :مغين اللبيب-)5(
  .196 :الكايف يف القراءات السبع ).6/111 (:احلجة للقراء السبعة-)6(
ومسلم يف كتاب األقضية،باب . 1771 :)7169(مام للخصوم،برقم رواه البخاري يف كتاب األحكام،باب موعظة اإل-)7(

   ).819-2/818): (1713(احلكم بالظاهر واللحن باحلجة،برقم 
   ).8/503: (خزانة األدب:انظر.وهو مليسون بنت حبدل الكلبية.أحب إيل من لبس الشفوف:متامه-)8(
  .450: مغين اللبيب-)9(
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�	-�������و���1, �

�m���Ã��Â��Á��À��������¿���¾��½��¼��»��º��¹������¸��¶��µ�������´��³��²l  

  العلماء أمـا تكلمتـا       من  فزعم قوم  ��mÂ��Á��À�l :وقال اهللا تعاىل     (( : قال ابن هشام  
ويف اآلية شاهد   ، ل ذلك مرتلة القول     زا ألمر اهللا عز وجل ن     ادتإما ملا انق  : وقال آخرون   ، حقيقة  

    أال تـرى أن  ، إذا ما نسب إىل العقـالء       ،  ثان على إعطاء صفة ما ال يعقل حكم صفة من يعقل            
    قد مجع بالياء والنون ملا نسب ملوصوفه القول ؟ )  طائعا (

ـ     ،  على احلال   )  ضاكجاء زيد ر   (وشاهد ثالث على أن النصب يف حنو                  ـوتأويـل ركـضا ب
لفعـل  وال على أنه مصدر ل    ، ي يركض ركضا    أ: ال على أنه مصدر لفعل حمذوف        ،  )راكضا( 

�½��¾���mوهـو يف مقابلـة      ،  حال   "طائعني" نيل أ خالفا لزاعمي ذلك ؛ ووجه الدل     ، املذكور  

¿l������� 1( )).  أو مكرهنيفيدل على أن املراد طائعني(   
ma��`��_��^��]��\��[��Zbm��l��k�����j��i��h��g�����f��e��d���c��n��

q��p��orz��y��x��w��v��u��t�����s�������}��|����{��~��c��b��a��`��_���
����i��h��g��f��e��dk���jl���y���x��w��v����������u��t��s��r��q��p��o��n�����m��

{��z|®��¬��«��ª��©��¨���§��¦���¥��¤��£��¢��¡�������~��}��¯��
±���°²¹��¸��¶��µ�� �́�³��º��Á���À��¿��¾��½��¼���»��

Ã���ÂÄ��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��l   
 إن خـربه   �m���z��y��x��{����l :وأبعد منه قول أيب عمرو يف قوله تعاىل          (( : قال ابن هشام  

m�É��È��Ç��Æ���Å�l  ...    بدل مـن    "الذين" :فقيل   ...والصواب خالف ذلك 
m��r هـو : ، وقيل    )2( واختاره الزخمشري  �m`��_lاخلرب  و m\��[��Zl الذين يف 

                                                 

   .56-55: شرح شذور الذهب-)1(
   ).5/385( :يف الكشاف-)2(
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t��sl�������    مهو: وقيل  ، أي يف شأ �m}��|l�     وقيل  ،  أي كفروا به: ��m�e��d��cl  
   )1( )).  من مجلة خرب إنه �m��d��clألن الظاهر أن ؛ وهو بعيد ، ه منهم أي ال يأتي

���m{��z���y���x��w��v����������u��t��s��r�|��£��¢��¡�������~��} : تعـاىل قولـه     (( : قالو
¤lكما جاز    ،  إىل اجلملة  "يقال"وجـاز إسناد   ،  وصلتها   "ما"وما عملت فيه بدل من       إنَّف�������� 
 ما يقول اهللا    :هذا كله إن كان املعىن       . ]32:اجلاثية[ �m��ß��è��ç���æ��å��ä��ã��â���á���àlيف  

فأما إن كان املعىن ما يقول لك كفار قومك من الكلمات املؤذية إال مثل مـا  ،  قد قيل    ما لك إال 
    )3( )) .اف فاجلملة استئن،  )2(وهو الوجه الذي بدأ به الزخمشري، قد قال الكفار املاضون ألنبيائهم 

mã���â��á��àäç��æ��å��è���í��ì��ë��ê��é��l  
   )4( )). فعمله لنفسه وإساءته عليه : التقدير  (( : قال ابن هشام

�m��ê��éوهلذا قيـل يف     ، صفات الذم إذا نفيت على سبيل املبالغة مل ينتف أصلها            ... (( : قالو
ì��ël ]46:فصلت[  :ب كقوله اال ليس للمبالغة بل للنسإن فع:  

     ......................5(الوليس بذي نسب وليس بنب(  
   )6 ()). ظلم الناس شيئا ي ألن اهللا تعاىل ال ؛ وما ربك بذي ظلم  :أي

�m��z��y���x���w��v��u��t��s��r��q��p����ol  
  )7( )). أي من دعائه اخلري  (( : قال ابن هشام

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  
  

                                                 

   .511-509: مغين اللبيب-)1(
   ).5/385( :يف الكشاف-)2(
   .402: مغين اللبيب-)3(
  .587 :مغين اللبيب ).1/196( :أوضح املسالك-)4(
   .137: ديوانه:انظر.وهو المرئ القيس).وليس بذي رمح فيطعنين به:(صدره-)5(
   .114: غين اللبيبم-)6(
   .395: الذهبشرح شذور -)7(
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�و������3א	*و��� �

�m²��±��°��¯����®³��À��¿��¾��������½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ��´��l� �

�  )1( )). ادوا أولياء حبق فاهللا هو الويل  أر إن أي(( : قال ابن هشام �

�mC��B������ADL���K��J���I��H��G���F��E��MO��N��P��Q��
�RST��U�����X��W��Vl� �

إا :  )2(واألظهر قول الزخمشري  ،  يكثركم بسب هذا اجلعل     أي  ، لتعليل  ل "يف" (( : قال ابن هشام  
¤��¥��¦��mجعل هذا التدبري كاملنبع أو املعدن للبث والتكثري مثل          : قال  ، للظرفية اازية   
§l ]3( )) . ]179:البقرة(   
فغلب املخاطبون والعـاقلون علـى الغـائبني    ، اخلطاب فيه شامل للعقالء واألنعام   ...� (( : وقال
وهو أن جعل للناس ولألنعام     ،  يبثكم ويكثركم يف هذا التدبري       ��mO��N�lومعىن  ، األنعام  و

فلهذا جيء  ، عدن للبث والتكثري    ل هذا التدبري كاملنبع وامل    عفج، أزواجا حىت حصل بينهم التوالد      
   )�m���§��¦��¥��¤l  .(( )4ريه ونظ. ن الباء  دوبفي

؛ إذ لو تقـدر       ليس شيء مثله    :التقدير: ل األكثرون   قا ((: ���m��R��Q�S�����lوقال يف   
وإمنا زيدت لتوكيد نفـي  ، وهو إثبات املثل    ، فيلزم احملال   ،  شيء مثل مثله     زائدة صار املعىن ليس   

وألم إذا بالغوا يف نفي الفعل      ،  )5(قاله ابن جين  ، ادة اجلملة ثانيا    املثل ؛ ألن زيادة احلرف مبرتلة إع      
ولكنهم إذا نفوه عمن     ، ومرادهم إمنا هو النفي عن ذاته     ،  )  مثلك ال يفعل كذا    (: عن أحد قالوا    

 مث اختلف ؛ فقيـل    ، يف اآلية غري زائدة     )  الكاف (وقيل   .هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه        
وإمنـا  : قـالوا   ]137 :البقرة [�m��x��w��v��u��t��sl: كما زيدت يف ، )  مثل  (الزائد
  هـا. الكاف من الضمري ت هنا لتفصل زيد

                                                 

   .605: مغين اللبيب-)1(
   .)5/397: (يف الكشاف-)2(
   .169: مغين اللبيب-)3(
   .645: املصدر نفسه-)4(
   .291: يف سر صناعة اإلعراب-)5(
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 ...ويف اآليـة    ... بل زيادة االسم مل تثبت      ، والقول بزيادة احلرف أوىل من القول بزيادة االسم          

، مثل مبعىن الـذات     : فقيل  ، مث اختلف   ، ا  مال زائد منه  )  الكاف ومثال  (وهو أن   ، قول ثالث   
   :ا عكس ذلك من قال كم، )  مثل ( ـالكاف اسم مؤكد ب: وقيل ، مبعىن الصفة : وقيل 

2( ))  .)1( روا مثل كعصف مأكولفصي(  

�m����C���B��AI��H��G��F��E��DJS��R��Q��P��O��N����M�����L���K��T��

[��Z��Y�����X��W�����V��U\��a��`���_��^�����]��l  
  مصدرية أي ذلك تبـشري      "الذي":  فقيل   m���E��D�������C���B��Al وأما  (( : قال ابن هشام  

  )3( )). مث حذف اجلار توسعا فانتصب الضمري مث حذف ، األصل يبشر به : وقيل ، اهللا 

�m��Ó���Ò��Ñ���Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ël  
 "مـن "وال بد من هذا التقدير سواء أقدرنا الالم لالبتـداء و      ، أي إن ذلك منه      (( : قال ابن هشام  

وأما ، فألن اجلملة خرب    : ا على األول    مأ، أم قدرنا الالم موطئة ومن شرطية       ، موصولة أو شرطية    
فألنه ال بد يف جواب اسم الشرط املرتفع باالبتداء من أن يشتمل على ضمريه سواء               :  على الثاين 

قسم يف  فألا جواب ال  : وأما على الثالث    ، إنه اخلرب أو إن اخلرب فعل الشرط وهو الصحيح          : قلنا  
   )4( )) .  املعىن يفاللفظ وجواب الشرط

، وإن الصابر والغافر جعال عن عزم األمور مبالغـة          ،  إن الرابط اإلشارة    : قال بعضهم    (( : الوق
 m��¿��¾Å���Ä���Ã��Â��Á��Àl : والصواب أن اإلشارة للصرب والغفران بدليل     

  ������)5( ))  .]186 :آل عمران[

m�Ì��Ë��Ý��Ü���Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Þ��
�ß���â��á��à����l  

                                                 

،ونسب لرؤبة بن العجاج كما )1/408: (الكتاب:انظر.نسبه سيبويه حلميد بن األرقط).ولعبت طري م أبابيل:(صدره-)1(
   .181: ق ديوانهيف ملح

   .179: مغين اللبيب-)2(
   .527: املصدر نفسه-)3(
   .466: املصدر نفسه-)4(
   .553: املصدر نفسه-)5(
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 "وحيـا "و، اخلرب إما لبـشر     : فعلى الناقصة   ،   األوجه الثالثة  "كان"حيتمل يف    (( : قال ابن هشام   

أو موصال  : بتقدير  ، أو من وراء حجاب     ، فمعناه موحيا أو موحى     ، استثناء مفرغ من األحوال     
التفريـغ يف   ما وحيا و  وإ، أي أو ذا إرسال      ، أو يرسل بتقدير أو إرساال    ، ذلك من وراء حجاب     

وجعـل ذلـك     ، أي ما كان تكليمهم إال إحياء أو إيصاال من وراء حجاب أو إرساال            ، األخبار  
وعلى التمام والزيادة فالتفريغ يف األحـوال        ،  على هذا تبيني   "لبشر"تكليما على حذف مضاف و    

    )1( )) . "لبشر"تر يف ـر املستـاملقدرة يف الضمي
أو أن  : والتقدير      ، وذلك بإضمار أن   )2("يرسلَ"ءة من قرأ من السبعة بنصب       يف قرا  ... (( : قالو

 لـيس يف تقـدير   "وحيا"و،  أي وحيا أو إرساال      "وحيا "ل معطوفان على  ـوالفع "أن" و  ، يرسلَ
   )3( )) ... الفعـل

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 

   . 520: املصدر السابق-)1(
   .)6/133: (احلجة للقراء السبعة:انظر.وهم مجيع السبعة إال نافعا وابن عامر-)2(
   .89: شرح قطر الندى-)3(
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������و���א	ز�4 �

�m��k��j��i��h���g�����f��e��d��ll   
    )1( )). أي أملكم فنضرب  (( : قال ابن هشام

�m��j��i���h��g���f��e��d��c��b��a�� �̀�_��^���]��\��[
��o��n����m��l��kl  

 إن الالم لألمـر والفعـل جمـزوم ،          �m���]��\��[lقول بعضهم يف     (( : قال ابن هشام  
  : لالم كقوله والصواب أا الم العلة والفعل منصوب ، لضعف أمر املخاطب با

  )3( )).  )2(ي حوائج املسلميناضقَت    فلْ قريش     خِري أنت يا ابنتقمِل

�m¦��¥��¤��£��¢���¡���§©��¨��ª¬«���
��¯��®��l�

    )4( )).  أي اعتقدوهم  (( : قال ابن هشام
�m��¨��§���¦��¥��¤��£��¢��¡�����~���}l� �

   )5( )). دى القريتني  إن معناه على رجل من إح(( : قال ابن هشام
�m��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ����Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È

���Ù��Ø��×��Öl  

، لوال حرف يدل على امتناع الشيء لوجود غريه         :  قال النحويون ... :  مسألة (( : قال ابن هشام  
، اب   وليس لبيوم أبو    ، فيلزم من ذلك أن الذين يكفرون بالرمحن ليس هلم معارج عليها يظهرون           

  .  وليس هلم سرر
،  معارج من فضة وهـي الـدرج      :  والتقدير.  هذه اآلية مشتملة على حذف صفتني     :  اجلواب

، واملعـىن ـ واهللا أعلـم ـ      اىلواآلية يف بيان حقارة الدنيا عند اهللا تع. ، انتهى  فضةوسررا من
                                                 

   .)3/353: (لكأوضح املسا-)1(
   ).9/14: (البيت جمهول القائل،وهو يف خزانة األدب-)2(
   .514-513: مغين اللبيب-)3(
   .370: شرح شذور الذهب-)4(
   .393: شرح قطر الندى-)5(
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 حلقارـا    ؛ على الكفار ال كراهة أن يكون الناس أمة واحدة جمتمعة على الكفر لوسعنا الدنيا             ولو 

  )1 ()).   فجعلناهم كذا وكذا ،عندنا
�m��_��~��}��|��{��z��y�����x��w��vl  
: أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم يف العذاب ، ألجل ظلمكم يف الدنيا ، وقيل                (( : قال ابن هشام  

    )2( )). التقدير بعد إذ ظلمتم : املعىن إذا ثبت ظلمكم ، وقيل 
 ،  "اليـوم " بدل من    "إذ" �m��z��y�����x��w��vl يف   )3(قال ابن احلاجب  و (( : وقال

 من معىن النفي ، أي انتفى يف هذا اليوم النفـع ،             "لن"واليوم إما ظرف للنفع املنفي ، وإما ملا يف          
     )4( )). فاملنفي نفع مطلق وعلى األول نفع مقيد باليوم 

�mI��H��G��F��E��D��C��B��AJ�N��M��L���K����O�l� �

     )5( )). أي من أختها السابقة  (( : ابن هشامقال 

�mr���q��p������o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��ds��t��
��b��a��`��_��������~��}��|��{��z���y��x��w��v��ul   

���m��v��u��t: وقال يف قوله تعاىل   ،   ، ذكره أبو زيد      )6(أن تقع زائدة  ...  (( : قال ابن هشام  

��wy��x l 7( )) .أفال تبصرون أنا خري :  إن التقدير(    
�m���~��}��|��{��z���y��xl  
   )�m���y��xl. (( )8أغضب ، ومنه ) آسف (   (( : قال ابن هشام

� �

                                                 

   .30: أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)1(
   .87-86: مغين اللبيب-)2(
   .)1/142: (يف أماليه-)3(
   .413: مغين اللبيب-)4(
   .584: هاملصدر نفس-)5(
   .)أم(يعين -)6(
   .55: مغين اللبيب-)7(
   .188: ختليص الشواهد-)8(
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�m}�������|��{�������z��y��x��w��v~��£����¢��¡��������l  
 ، وهو اسم غـري      "إله"ـة ب متعلق" يف" ـوهو الذي هو إله يف السماء ؛ ف       أي   (( : قال ابن هشام  

وإمنا صح ، ) شيء إله : ( وال يوصف به ال يقال    ،  ) إله واحد   ( صفة ، بدليل أنه يوصف فتقول       
 مبتدأ خمربا عنه بالظرف أو      "إله"هو حمذوفا ، وال جيوز تقدير        خرب لِ  "إله"التعلق به لتأوله مبعبود ، و     

 بدال من   "إله"، وال حيسن تقدير الظرف صلة و      ألن الصلة حينئذ خالية من العائد       ؛  فاعال بالظرف   
 لتضمنه اإلبدال من ضـمري      ؛ معطوفا كذلك    �m}�������|��{~��l: الضمري املستتر فيه ، وتقدير      

 احلمل على الوجه البعيد ينبغي أن يكون سببه          وألن ؛بامتناعه  العائد مرتني ، وفيه بعد ، حىت قيل         
 موقعا فيما حيوج إىل تأويلني فال ، وال جيوز على هـذا  التخلص به من حمذور ، فأما أن يكون هو  

عىن إن استؤنف ، وخلـو       امل  فساد  مبتدأ وخربا ، لئال يلزم     �m}�������|��{~�� lالوجه أن يكون    
   )1( )). عائد إن عطف الصلة من 

   )2( )) . أي معبود فيها  ،أي هو إله يف السماء (( : قال يف أوضح املسالك
�m��Ï���Î��Í��Ì��Ó��Ò��Ñ���������Ðl   

 ، وعلى   إنه عطف على لفظ الساعة فيمن خفض       : ���mÌlقول مجاعة يف     (( : قال ابن هشام  
ـ  ...والصواب خالف ذلك    ... ا من التباعد     فيمن نصب ، مع ما بينهم      حملها    من خفـض ،    يف
عطـف  : ل  ، وأما من نصب ، فقي      )3(، واختاره الزخمشري  الواو للقسم وما بعده اجلواب      : فقيل  
، أي   �m��Úlأو لــ     �m����ylلـ   أو على مفعول حمذوف معمول       m s lعلى  

     ، أو نصب علـى إسـقاط حـرف   ايكتبون ذلك ، أو يعلمون احلق ، أو أنه مصدر لقال حمذوف      
     )5( )).  )4(، واختاره الزخمشريقسم ال

�����m��Ì:   يف قوله تعاىل    السجستاين ي حامت ـويف كتاب الوقف واالبتداء ألب      (( : قال ابن هشام  

��Íl   وقوهلم منصوبا   �وقد روى األصمعي وغريه قول كعب       .  على املصدر    "قيله" انتصب

                                                 

   .410-409: مغين اللبيب-)1(
   .)1/151: (أوضح املسالك-)2(
   ).5/461: (يف الكشاف-)3(
   ).5/461: (املصدر نفسه-)4(
 .511-509: مغين اللبيب-)5(
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وأما من جر أو رفع     ، وال جيوز أن تقرأ اآلية الكرمية إال بالنصب         ،   ويقولون قوهلم     :على تقدير  

، ءة باجلر ثابتة يف الـسبعة       وهذا ختليط منه وجنون فإن القرا     . ا  انتهى ملخص .فقوله بظن وختليط    
وعنـده  :  أي    ، وبإضمار مضاف ،  ووجهت بالعطف على الساعة     ،   )1(وهي قراءة محزة وعاصم   
�������m��Ñ���������Ð��Ï���Îويكون، وبإضمار فعل القسم وحرفه     ، ومها بعيدان   ، ه  علم الساعة وعلم قيلِ   

����Òl    بـل جيـوز أن       ،  كونه مصدرا  وال يتعني يف قراءة النصب ما ذكر من       ، جواب القسم 
يكون عطفـا   وأن   ، القراءتنيويتم حينئذ توجيه    ، يكون على النصب بعد إضمار حرف القسم        

أي يكتبون  ، أو حمذوف معمول ليكتبون أو يعلمون        �mt��sulعلى مفعول مذكور وهو   
  .وفيه بعد " الساعة"أو على حمل ، أو يعلمون احلق ويعلمون قيله ، ذلك ويكتبون قيله 

  أو علـى االبتـداء واخلـرب         ، وما بعده الضمري  ، وهي على االبتداء    ،  )2( وأما الرفع فقراءة شاذة   
   )3()) .أمين اهللا ولعمر اهللا : أي قسمي أو مييين مبثل ، حمذوف 

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   ).6/159: (بعةاحلجة للقراء الس-)1(
   ).2/258: (احملتسب:انظر.وهي قراءة األعرج ورويت عن أيب قالبة وعن جماهد أيضا-)2(
 82-81: شرح قصيدة بانت سعاد-)3(
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�
�5�����و���א	! �

�m��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M�������L��K��J��[��Z��Y�������X���W

������m��l��k��j��i��h��g��f��e��d��c�������b��a��`��_��^��]��\� �

��o��n�l � �
والثانيـة والثالثـة قرأمهـا      ،   "إنّ" ألا اسم    ؛ األوىل منصوبة إمجاعا     "آيات" (( : قال ابن هشام  

، وأمـا    "ويف "اب االبتداء نأما الرفع فعلى نيابة الواو م     ..  .)2( بالنصب والباقون بالرفع   )1(األخوان
  : ، وأجيب بثالثة أوجه "إن ويف"النصب فعلى نيابتها مناب 

وعلى ،  ) يف  ( التصريح بـ    )3(  مقدرة فالعمل هلا ، ويؤيد أن يف حرف عبد اهللا          "يف"أن  : ا  أحده
  .نَّ  عامل واحد ، وهو االبتداء ، أو إهذا الواو نائبة مناب

 أي هـي آيـات ،        ، تقدير مبتدأ  التوكيد لألوىل ، ورفعها على       لى ع "آيات"أن انتصاب   : الثاين  
  . مقدرة "يف"وعليهما فليست 

� وغريه ، وإضمار   )4(ذكره الشاطيب ،  " إن ويف "خيص قراءة النصب ، وهو أنه على إضمار          : الثالث

     )5( )).  بعيد" إنّ"
�m������Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ìl   

   )6( )) .أي وللجزاء خلقهما  (( : امقال ابن هش
� �

                                                 

    .مها محزة والكسائي-)1(
    .)6/169: (احلجة للقراء السبعة-)2(
   ).3/45: (معاين القرآن للفراء:انظرها.�أي يف قراءة عبد اهللا بن مسعود -)3(
بن خلف بن أمحد،أبو ) ومعناها بالعريب احلديد( القاسم بن ِفيره هو والشاطيب. 83 :يف حرز األماين ووجه التهاين-)4(

،كان عاملا بكتاب اهللا تعاىل قراءة وتفسريا،وحبديث )هـ538(حممد،الرعيين الشاطيب الضرير املقرئ،الشافعي، ولد سنة 
،ونظم )بيت1173(يف القراءات "حرز األماين ووجه التهاين"ن عاملا بالنحو واللغة، صاحب مربزا فيه،وكا�رسول اهللا 
غاية :انظر ترمجته).هـ590(تويف سنة .من حفظها أحاط علما بكتاب التمهيد البن عبد الرب) بيت500(قصيدة دالية 

    ). 495-6/494: (شذرات الذهب). 22-2/20: (النهاية
  .457-456: مغين اللبيب-)5(
   .221: املصدر نفسه-)6(
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�m�]��\��[d��c��b��a���`��_������ �̂�f��egl���k��j��i��h��m�p��o�����n�����q�rl  
ما احليـاة إال  :  أي�������m`��_������^���]��\�l:  حنو خمربا عنه مبفسره  )1(أن يكون  - (( : قال ابن هشام  
     )2()).  اـحياتنا الدني

ولو كانت  ��mb��a���`��_������^���]��\��l : ا فهم عكس الترتيب يف قوله تعاىل      وكم (( : قالو
  .للترتيب لكان اعترافا باحلياة بعد املوت 
،   ، وليس بإمجاع كما قال السريايف      من النحاة وغريهم  : وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم        

وت كبارنا مي: ن هذه اآلية بأن املراد جاب عبل روي عن بعض الكوفيني أن الواو للترتيب ، وأنه أ
م زيد وعمرو ،    أختص: ضح ما يرد عليهم قول العرب       وتولد صغارنا فنحيا ، وهو بعيد ، ومن أو        
 لكوما للترتيب ، فلو كانت الـواو مثلـهما           )مثُ( ـ  وامتناعهم أن يعطفوا يف ذلك بالفاء أو ب       
     )3( )). المتنع ذلك معها ، كما امتنع معهما 

m���Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Õ����������Ô��Ó���Òl  
مث حذف القول وتأخرت الفاء     ���������m×��Ö���Õ�l : أصله فيقال هلم  :  )4(قال (( : قال ابن هشام  
    )5()) . عن اهلمزة
mà��ß�é��è��ç���æ��å��ä��ã��â���á����ë��ê�í��ì��î�ï�òñð���

ôóõl  
  )6( )). أي إال ظنا ضعيفا  (( : m ���ð��ï����î��ñ�l يف قال ابن هشام

  
  ــــــــــــــــــــــ

  
  

                                                 

   .يعين الضمري-)1(
   .169 :شرح شذور الذهب-)2(
   .405-404: شرح قطر الندى-)3(
   .بعض املتأخرين:القائل-)4(
   .62: مغين اللبيب-)5(
   .584 ، 286 :نفسهاملصدر -)6(
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������و���א������ �

�m¤��£��¢��¡��������~��}��|��{����z��y��x��w��v����������u���t��s��r¥���
��¬��«��ª��©��¨��§����¦l   

¦����§��¨��©���������m ��ª:  بـدليل  ؛ألستم ظاملني   : تقديره  :  )1(قال الزخمشري  (( : قال ابن هشام  
����«l            إن ( :  حنـو     ،  ويرده أن مجلة االستفهام ال تكون جوابا إال بالفاء مؤخرة عن اهلمزة

   )2( )) .) فهل حتسن إيل ( : حنو ، ومقدمة على غريها ) جئتك أفما حتسن إيل 
m��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g

�¡�����~���}��|��{��z��y��x��w��¤����£��¢�������l  
��m��{��z��y��x��w :  كقوله تعاىل   ، كلمة تقال ملن يستحق اهللكة    )  ويل  ((( : قال ابن هشام  

|l� 3( )) . الويح باب رمحة ، والويل باب عذاب:  � وعن علي(   ��  

�m�����m��lu���t��s��r��q��p��o��n��v��{��z��y���x�����������w��l  
 mv��u��t�����s���r��ql  : بـدليل  ؛ أي سلطت عليه     �m�����m��lnl (( : قال ابن هشام  

    )4( )) . ]42:الذاريات[
m��¬���«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£���¢��¡�������~��}��|

����¼��»��º��¹��¸��¶�������µ���������´��³��²��±��°�� �̄�®½������ �
�¾����¿l� �

ـ ...  النافية)  إنْ (وخرج مجاعة على     (( : قال ابن هشام   |��{��~��������m : ه تعـاىل  قولَ
���¢��¡l            أي يف الذي ما مكناكم فيه ، وقيل زائدة ، ويؤيد األول  : �m��t��s��r

��w������v��ul ]6:األنعام[5( )).  لئال يتكرر فيثقل اللفظ "ما"دل عن  وكأنه إمنا ع(    
                                                 

   .)5/495: (الكشافيف -)1(
   .607: مغين اللبيب-)2(
 .7: دشرح قصيدة بانت سعا-)3(
   .584: مغين اللبيب-)4(
   .28: املصدر نفسه-)5(
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mÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÔ×��Ö��Õ���Ø���Ü��Û����Ú��Ù��
Ý���Þl   

إن :  ��mÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÔ���lقـول بعـضهم يف     (( : قال ابن هشام  
 ، وقـال    "قربانـا " بدل من    "آهلة" مفعوالن ، و   "قربانا" اختذوهم قربانا ، وإن الضمري و       :األصل

" قربانـا "هو املفعول الثاين ، وأن      " آهلة"إن ذلك فاسد يف املعىن ، وإن الصواب أن          : الزخمشري  
مل يبني وجه فساد املعىن ، ووجهه أم إذا ذموا على اختاذهم قربانا من دون اهللا اقتضى                  و . )1(حال

  أتتخذ فالنـا معلمـا      (  :مفهومه احلث على أن يتخذوا اهللا سبحانه قربانا ، كما أنك إذا قلت            
 به إىل كنت آمرا له أن يتخذك معلما له دونه ، واهللا تعاىل يتقرب إليه بغريه ، وال يتقرب) دوين ؟  

    )2( )). غريه سبحانه 

�mÅ��Ä���Ã�����Â��Á��À��¿���¾��������������½��¼Æ�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��������Ç��

Ñ��Ð��ÏÒÓ��Ô���Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��l  
    )3( )) . ]52 :إبراهيم[ m�����¼��»��ºl أي هذا بالغ ، وقد صرح به يف  ((  : قال ابن هشام

� �

  ــــــــــــــــــــــ
� �

� �

� �

� �

� �

� �

                                                 

   .)5/495: (الكشاف-)1(
   .499: املصدر نفسه-)2(
   .587: املصدر نفسه-)3(
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�د�������و������� �

�m��¤��£��¢��¡���l  

 مبعىن عرفت عـديت      )علمت( إذا كانت   : قلت أليب علي     : )1(قال أبو الفتح   (( :ابن هشام   قال  
بني علمت وعرفت من  فما الفرق   ،وإذا كانت مبعىن العلم عديت إىل مفعولني        ،  إىل مفعول واحد    
 )عرفت (  ذلك أن     يف ذلك فرقا حمصال ، والذي عندي يف        ال أعلم ألصحابنا  : فقال  جهة املعىن ؟    

 معناها العلم من غري جهة      ) علمت  (  مبرتلة أدركت ، و     ؛  العلم من جهة املشاعر واحلواس     معناها
�m��B��A :  قولـه تعـاىل     ) عرفـت ( املشاعر واحلواس ، يدل على مـا ذكرنـا يف           

Cl]وكذلك يف ذكر اجلنةباملشاعر ،تدرك باحلواس و" السيما"و ]41:الرمحن  ��m����£��¢l 
   )2( )) .والرائحة إمنا تعلم من جهة احلاسة ، وهو الرائحة  من العرف  ،أي طيب رائحتها هلم

�mz��y��x�������w��v{��k���j��i��h��g�����f���e��d��c��b���a��`��_��~��}��|��

p��o���n��m��lqy��x���w��v�����������u���t��s��r���z����{����¡���������������~�����}��|��������
��¦��¥��¤��£��¢l  

   )3( )) . أي أمن هو خالد يف اجلنة يسقى من هذه األار كمن هو خالد يف النار  (( : قال ابن هشام

�mÐ��Ï��Î��Í�����Ì��Ë��ÊÑÔ��Ó��Ò��Õ��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��l  
 بفتحتني  –ط  رراط يف اآلية مجع ش    ش أي عالماا ، واأل    m Ô��Ó��ÒÕ��l (( : قال ابن هشام  

سا إال يف معتل الوسط ،      ال جيمع على أفعال قيا    ) فَعالً  (  ألنَّ   – بسكون الراء    – ال مجع شرط     –
  )4( )). أبيات كأثواب و

�mb��a��`c��m��l��k��j���i��h�����g�����f��e��d��l  
  : ويدل لألول قوله ، مثل نا ، أو أرم أي أ�mb��a��`c��lَ ومثله  (( : قال ابن هشام

  

                                                 

   .هو عثمان بن جين،وقد سبقت ترمجته-)1(
   .)180-4/179(: األشباه والنظائر-)2(
   .16: مغين اللبيب-)3(
   .354: شرح شذور الذهب-)4(
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  )2()) . )1( ........................... ، أمرك طاعة      على اسم اهللا:  فقالت 

�m��X��W��V��U���T��S���R��Q��Pl  
     )3( )).  أي ونعلم أخباركم ، ألن االبتالء االختبار ، وباالختبار حيصل العلم  (( : قال ابن هشام

�m�¶��µ�� �́�³���²��±��°º��¹��¸�»��À��¿��¾���½��¼��

ÁÂÆ��Å��Ä��Ã��Ç���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��l  
    )4( )). أي على نفسه  (( :����mÁ��À�Â�lيف قال ابن هشام

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

): دت(،دار القلم،بريوت،لبنان،)دط.(ديوانه:انظر.، وينسب لعمرو بن أيب ربيعة)وإن كنت قد كلفت ما مل أعود( :امهمت-)1(
59.   

   .589: مغين اللبيب-)2(
   .647: املصدر نفسه-)3(
  .)3/40: (أوضح املسالك-)4(
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�������6و���א	�� �

�mR��Q��P��O��N���M��L��K��J��I��H��G��F��E��D��C��B������A��S��

��[��Z��Y��X��W���V��U��Tl� �

هو كما ذكـرت ، ولكنـه مل   : قلت ،  فتح مكة علة للمغفرة   ليس  فإن قلت   (( : قال ابن هشام  
 وهي املغفرة ، وإمتام النعمـة ،        - �جيعل علة هلا ، وإمنا جعل علة الجتماع األمور األربعة للنيب            

 وال شك يف أن اجتماعها له حصل حني         –واهلداية إىل الصراط املستقيم ، وحصول النصر العزيز         
  )1( )). فتح اهللا تعاىل مكة عليه 

�mM���L��K���J��I��H���G�����F��E��D��C��B��AN��Q��P��O��

T��S��RU��_�� �̂�]��\��[��Z��Y�������X��W��V���l  
) ي  أللزمنك أو تقضيين حق   : ( من العطف على املعىن على قول البصريني حنو          (( : قال ابن هشام  

   تأويل مصدر معطـوف علـى مـصدر         يف) أن والفعل   ( ، و ) أن  ( إذ النصب عندهم بإضمار     
قراءة أيب  يف   ������������lيسِلموا���mL��K�ْ :ومنه متوهم ، أي ليكونن لزوم مين أو قضاء منك حلقي ،          

 أو علـى القطـع     ، "تقـاتلوم "، وأما قراءة اجلمهور بالنون فبالعطف على لفظ          )2(حبذف النون 
  )3( )).  أو هم يسلمون :بتقدير

�m¦��¥��¤��£��¢��¡§��°�� �̄�®��¬��«��ª���©��¨��

´���³���²��±µ��Á��À��¿���¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶��l  
وعن آية املشيئة بأنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخربوا عن املستقبل ،             ...  (( : قال ابن هشام  

 ميـوت   أو أن املعىن لتدخلن مجيعا إن شاء اهللا أالَّ      ، ربكأو بأن أصل ذلك الشرط مث صار يذكر للت        
 � أو أن ذلك من كالم رسـول اهللا          - وهذا اجلواب ال يدفع السؤال       -منكم أحد قبل الدخول     

    )4( )). ك الذي أخربه يف املنام ألصحابه حني أخربهم باملنام فحكى اهللا لنا ذلك ، أو من كالم امللَ
  

                                                 

   .317-316: شرح شذور الذهب-)1(
    .143 :خمتصر شواذ القرآن:انظر. اهللا بن مسعودوهي أيضا قراءة عبد. )2/27: (املقتضب-)2(
   .450: مغين اللبيب-)3(
   .32: املصدر نفسه-)4(
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�mC��B��ADH��G��F��E��K��J�������I��L��S���R��Q��P��O��N��M���
TU[����Z��Y��X��W���V��\`���_��^��]��a��f�����������e��d��c���b��

q���p���o��n��m��l��k���j��i��h��gr��v���u��t��s��
���}��|��{��z��y��x��wl  

:  تعـاىل    أن بعض الزنادقة متسك بقوله    :  ويف كتاب املصاحف البن األنباري       ((: قال ابن هشام    
m���|��{��z��y��x��w��vu��t��sl  على بعض الصحابة ،      يف الطعن 

¶��¸���m: فيها للتبيني ال للتبعيض ، أي الذين آمنوا هم هؤالء ، ومثله             " منهم"واحلق أن   

¿��¾����½��¼��»��º��¹À��Æ����Å��Ä��Ã��Â��Á��l]  وكلهم ] 172:عمـران آل
] 73:املائدة[�m�r��q���p��o��n��m��l��ks���u��t�l حمسن ومتق ،  

  )1( )). فاملقول فيهم ذلك كلهم كفار 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

                                                 

   .308: املصدر السابق-)1(
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�����و���א	�!�א-� �

�m�D��C��B��A��H��G��F�������E�K��J��I�LR���Q��P��O��N���M���S��
[��Z��Y��X��W���V��U��T\^��]��_��d��c���b��a���`��l   

فهذا كرهتموه ، يعين والغيبة ،      : ال ، فقيل هلم     : الوا بعد االستفهام    قدر أم ق   (( : قال ابن هشام  
 دون صلتها ، وذلك رديء ، – وهو ما املصدرية –وضعفه ابن الشجري بأن فيه حذف املوصول 

        علـى التقـدير األول ، وعلـى         �m R���Q��P��OS��l  عطف على  �m^��]_��l : ومجلة
 وبعد فعندي أن ابن الشجري مل يتأمل كالم الفارسي ؛           ،لفارسي  على تقدير ا  ) فاكرهوا الغيبة   ( 

فكرهتموه فاكرهوا الغيبة واتقوا اهللا ، فـاتقوا        : ال فقيل هلم    : كأم قالوا يف اجلواب     : فإنه قال   
 ]60:البقـرة [ �mr��q��ps��t��lعطف على فاكرهوا ، وإن مل يذكر كما يف          

مـا تأتينـا    (  أن   مذكورة ، كما  ) كما  ( وإن مل تكن    ،  الغيبة   فاكرهوافكما كرهتموه   : واملعىن  
    يقتـضي أن   وهذا   . )1(هـامذكورة ،   ) كيف  ( يف حتدثنا ، وإن مل تكن       فك : معناه) فتحدثُنا  

    )2( )).  ال تفسري إعراب ،ليست حمذوفة ، بل أن املعىن يعطيها ؛ فهو تفسري معىن ) كما ( 

m_��~��}��`��f��e���d��c��b��a��k��j��i��h��gl���o��n��m��
u��t��s����r��q��pv���{��z��y��x������w��l  

 من معىن التوقع    "ملا"ما يف    : �mk��j��i��h��gl����lقال الزخمشري يف   (( : قال ابن هشام  
ـ        دال عل  ومنعوه يف  )   يقض ما ال يكون    مل (وهلذا أجازوا    . )3(ى أن هؤالء قد آمنوا فيما بعد ، اه
   الفرق بالنسبة إىل املستقبل ، أما بالنسبة إىل املاضي فهما سـيان يف النفـي املتوقـع                وهذا)  ملا (

    )4( )) .وغريه 
 فإنـه   �mu��t��s����r��q�v��l : يف األصل مبعىن نقص من قوله تعاىل      ) ... الت  : ( وقال  
                                                    ــــــــــ    )5()) ...الت يليت ، كما يقال ألت يألت ، وقد قرئ ما : يقال 

                                                 

   .)3/100: (أمايل ابن الشجري-)1(
   .167: مغين اللبيب-)2(
   .272: الكشاف-)3(
   .272: مغين اللبيب-)4(
  .248: املصدر نفسه-)5(
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  ���و���ق���

�mAB��E��D��C��l   

��m����B��Al بـدليل    ؛ ليهلكن:  أي �mAB����D��C��lومثله   (( : )1( قال ابن هشام  

فقال ،  اجلواب مذكور   :  وقيل ،   ]2 :ق[ m���I��H��G��Flبدليل   ؛ إنك ملنذر  : ، أو  ]36 :ق[
 ]9 :الشمس[ �mc��b��a���`l :ت الالم للطول مثل   ، وحذف  ]4 :ق�m��\��[l ] : )2(األخفش

 لقـد    :واملعىن،   ��m��G��Fl  :ن الكوفيو . ]18 :ق�����m��]��\��[��Zl ]: )3(ابن كيسان  وقال .
    )4( )).  ]37 :ق[ �m�Q����T��S��Rl  : بعضهم.عجبوا 

�m��y��x��w���v��u��t��s��r��q��p��ol  
   )5( )). أي حب النبت احلصيد  (( : قال ابن هشام

�m��Y���X��������W����V��U��T����������S���R��Ql  
   )6( )). إن املراد قعيدان  m�����X��������W����V��U��T�l :  قيل يف قوله تعاىل(( : قال ابن هشام

�m��l��k��j��p��o��n��ml   
؛ أي  أي معـد    ؛   عتيد   ي املراد شيء لد   ������m ����o��n��m��llوقال سيبويه يف   (( : قال ابن هشام  
 حينئذ للشخص   "ما" ، وفيه أن     )7( إياه ، أو حاضر ، والتفسري األول رأي الزخمشري         جلهنم بإغوائي 

    )8( )). أو خرب حملذوف موصولة فعتيد بدل منها ، أو خرب ثان ، " ما"العاقل ، وإن قدرت 
� �

                                                 

   .حذف مجلة جواب القسم:حتت عنوان-)1(
   .)2/522: (يف معاين القرآن له-)2(
هو حممد بن أمحد بن إبراهيم بن كيسان،أبو احلسن،البغدادي النحوي،صاحب التصانيف يف القراءات والغريب والنحو، -)3(

تويف سنة .باملهذب يف النحو،معاين القرآن،غلط أدب الكات:حيفظ املذهب البصري والكويف يف النحو،من تصانيفه
 ).3/422: (شذرات الذهب). 19-1/18: (بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ299(

   .605-604: مغين اللبيب-)4(
  .583: املصدر نفسه-)5(
   .378: ختليص الشواهد-)6(
   .)5/599: (يف الكشاف-)7(
   .288: مغين اللبيب-)8(



اجلمع والترتيب والتحقيق:  القسم التطبيقي 

 318 

  
 

 القسم الثاين
 

�m��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ól  
 يف حالة – أي اإلزالف –أي إزالفا غري بعيد أو زمنا غري بعيد ، أو أزلفه اجلنة         (( : قال ابن هشام  

 وهـي    ،  بعيد ، إال أن هذه احلال مؤكدة ، وقد جيعل حاال من اجلنة فاألصل غري بعيدة                 غري كونه
    )1()). ]17:الشورى[ m_��^��]���lتذكري على هذا مثله يف ويكون ال، ـدة أيضا حال مؤك

�m��Ö��Õ��Ô���Ó:  قـول اهللا تعـاىل    ... واملؤكدة لعاملها كـ     (( :باب احلال   وقال يف   

×l  التوذلك ألن اإلزالف هوقريب ، فكل م2()) .وكل قريب غري بعيد ، ف قريب لَز(   
�m\��[��Z��Y��X��W��������V��U��T��S��R��Q��^��]��l  
  �� )�mV��U��T��S��R��Q�����X��W��l . (()4، ومنه   العقل)3(والثاين ... (( : قال ابن هشام

�m��l��k��j���i��h��g��f��e��d��c��b��a���`��_l  
بينـهما يف   إمنا خلق اهللا سبحانه السموات واألرض وما        :  )5(قال سعيد بن جبري    (( : قال ابن هشام  

   )6( )) . الرفق والتثبت دهستة أيام تعليما لعبا
    )7( )).   أي من تعب����m �k��j���i��hl: قال اهللا تعاىل  (( : قال ابن هشام

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  

                                                 

   .522: املصدر السابق-)1(
   .272: شرح شذور الذهب-)2(
   .يعين املعىن الثاين من معاين القلب-)3(
   .10: شرح قصيدة بانت سعاد-)4(
،تابعي جليل،أحد )هـ45(هو سعيد بن جبري،أبو عبد اهللا الواليب موالهم الكويف،املقرئ املفسر الفقيه احملدث،ولد سنة -)5(

ما على وجه األرض أحد إال وهو ،و)هـ95(األعالم، أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر،قتله احلجاج بواسط سنة 
 ).3/93: (األعالم  .)1/382: (شذرات الذهب:انظر ترمجته. مفتقر إىل علمه

   .345: ختليص الشواهد-)6(
   .58: األلغاز النحوية-)7(
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-������و���א	ذא� �

m®¬«��ª©�¯��°���±��́�³��²��µ¶¹�¸���»��º���¼l� �

ر تقديره ، فماذا قال هلـم ؟ وهلـذا   فإن مجلة القول الثانية جواب لسؤال مقد    (( : قال ابن هشام   
   )1( )). فصلت عن األوىل فلم تعطف عليها 

    سـالم علـيكم أنـتم قـوم       :  ومبتدأ الثانية ، إذ التقدير       حذف خرب األوىل  ،  مجلتان   (( : قالو
      )2()) . منكرون

�m��`����_��^��]�������������\��[��Zl  
     )3( )). أي فأردنا اإلخراج  (( : قال ابن هشام

�m��®��¬��«��ª��©���¨��§��¦��¥l  
  قالـه   ،يستكرب أشد االسـتكبار ويتجـاوز احلـد         : باملهملة ، أي    ) يعتو  (  (( : قال ابن هشام  

 .يتجاوز احلـد يف الظلـم         : )5(، وقال الزخمشري  ��m��¨��§��¦��¥l ، ويشهد له   )4(يالزبيد
   )6( )) . ]21:الفرقان[��m���U��T��S��R��Q��P��Ol :ويشهد له

�m��N�����M��������L��K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��Al  

فيهمـا  ) ������L(  فــ     ، جمنون: وقال بعضهم   ،  ساحر  : املعىن ، وقال بعضهم      (( : قال ابن هشام  
   )m����J�l��� .(()7يل اإلمجال يف لتفص
  

  ـــــــــــــــــــــــــ

                                                 

   .364:  اللبيبمغين-)1(
 .164: شرح قطر الندى  .562 ، 364: املصدر نفسه-)2(
   .646:  اللبيبمغين-)3(
،كان شيخ العربية واللغة )هـ316(مد بن احلسن بن عبد اهللا،أبو بكر الزبيدي األشبيلي النحوي،ولد سنة هو حم-)4(

تويف .خمتصر العني،واملوضح،وطبقات النحويني:واإلعراب واملعاين والنوادر وعلم السري واألخبار باألندلس،من مصنفاته
   .)6/82: (الماألع). 85-1/84: (بغية الوعاة:انظر ترمجته). هـ379(سنة 

   .)4/341: (يف الكشاف-)5(
  .284-283: ختليص الشواهد-)6(
   .71: مغين اللبيب-)7(
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�����و���א	طو�� �

�m�°��¯�������®��¬��«��l   
»���m  :ومار الشيء ميور مورا فهو مائر ، إذا اضطرب وجاء وذهب ، ومنه             (( : قال ابن هشام  

����¯�������®��¬l������� .(()1(   

�m¾���½��¼��»��º¿��Ä�����Ã����Â��Á���À��l  
نه  على أ  )3(والباقون بالكسر ،   على تقدير الم العلة      )2(قرأ نافع والكسائي بالفتح    (( : قال ابن هشام  
    )4( )). تعليل مستأنف 

�m���d��c��b��a��`��_l   
   بل أله البنات ولكم البنون ، إذ لو قدرت لإلضـراب احملـض لـزم               : تقديره   (( : قال ابن هشام  

    )5( )). احملال 
  

  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   .171: ختليص الشواهد-)1(
   ."نهإ"يعين فتح مهزة -)2(
   .)6/227: (احلجة للقراء السبعة-)3(
   .)1/304: (أوضح املسالك-)4(
   .51: مغين اللبيب-)5(
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�מ��!�����و���א	� �

�m��O��N��M���L��Kl   
والظاهر أا على حقيقتها ،      �m����N��M���L��Kl:   ، حنو  )1 (ة الباء مرادف…  ((  : قال ابن هشام  
   )2 ()) . وما يصدر قوله عن هوى: وأن املعىن 

�m���e��d��c��bl  
أي أراد الدنو من حممد عليه الصالة والسالم فتدىل فتعلق يف اهلواء ، وهذا أوىل                (( : قال ابن هشام  

    )3( )). مث تدىل فدنا :  وأن التقدير… قول من ادعى القلب من 
�m��k�����j��i��h��g��fl  

أي فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسني ، فحذفت ثالثة من اسم كان ،                (( : قال ابن هشام  
  )5( )).  )4(وواحد من خربها ، كذا قدره الزخمشري

الذي يف اآليـة    القدر ، وما بني مقبض القوسني وطرفها ، وعلى تفسري           :  للقاب معنيان  (( : قالو
  )6()).  ألغىن عنه ذكر القوسلتقدير قايب قوس ، ولو أريد هذا هي على القلب ، وا: بالثاين ، فقيل 

 التثنية باإلفراد ، وهو حـسن إن فـسر          ايب قوس ، فقلت   أن أصله ق   : )7(قل اجلوهري ن (( : قالو
    )8( )). ن القاب مبا بني مقبض القوس وسيتها أي طرفها ، وهلا طرفان ، فله قابا

�m��¡�����~��}l  
  لالم إىل مسرة كانت غطفان  تأنيث أعز ، مث نقل باأللف وا:  والعزى يف األصل ((  : قال ابن هشام

                                                 

   ).عن(يعين -)1(
   150: غين اللبيبم-)2(
   .646: املصدر نفسه-)3(
   .)5/639: (يف الكشاف-)4(
   .581: مغين اللبيب-)5(
   .582-581: املصدر نفسه-)6(
هو إمساعيل بن محاد،أبو نصر الفرايب،املعروف باجلوهري،إمام يف اللغة،من فرسان الكالم واألصول،صاحب املعجم -)7(

   . )447-1/446: (بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ393(تويف سنة .ةملشهور تاج اللغة وصحاح العربيا
   .654: مغين اللبيب-)8(
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 فقطعها ، فخرجت منـها شـيطانة        )1(، وبعث عليه الصالة والسالم إليها خالد بن الوليد        تعبدها   

ا بالسيف حىت قتلـها ،       ، فجعل يضر   ة يدها على رأسها ، ناشرة شعرها ، داعية بثبورها         واضع
  : يقول  وهو 

  )2()).       إين رأيت اهللا قد أهانك يا عز كفرانك ال سبحانك

�m��°��¯������®����¬��«l  
   )3( )).   أي جائرة(( : قال ابن هشام

�m���ó��ò��ñ��ð��ï��î��í��ì��ë��ê��F����E������D��C��B��Al� �

�m���ï��î��í��ì��ë��ê : قال يف قوله تعاىل،   السهيلي   وهو قول  … (( : قال ابن هشام  

���ó��ò��ñ��ð��F����E������D��C��B��Al : �  أتى بضمري الفصل يف األوليني دون      وإمنا
أنا أحيي وأميـت ،     :  )4(كقول منرود ،   ألن بعض اجلهال قد يثبت هذه األفعال لغري اهللا           ؛الثالث  

    )5( )).  هـ ا ،وأما الثالث فلم يدعه أحد من الناس
�m���c��b��a��`l  

النافيـة  )  ما (ألن لـ   ؛  فعول مقدم ، وهذا ممتنع       م "امثود "إن:  قال بعضهم  (( : قال ابن هشام  
وأهلك : أو هو بتقدير    ،   "عادا"ما قبلها ، وإمنا هو معطوف على        الصدر ، فال يعمل ما بعدها في      

    )6( )). مثودا 
  

  ـــــــــــــــــــــ
                                                 

هو خالد بن الوليد بن املغرية،أبو سليمان،القرشي املخزومي الصحايب اجلليل،أحد أشراف قريش يف اجلاهلية،مل يزل من -)1(
.  ففتح اهللا عليه اليمامة وغريهابكر على اجليوشأمره أبو و أعنة اخليل،شهد فتح مكة،�حني أسلم يوليه رسول اهللا 

   .199-197: االستيعاب يف معرفة األصحاب:انظر ترمجته).هـ21(تويف سنة 
   .171: ختليص الشواهد-)2(
   .)4/351: (أوضح املسالك-)3(
وملك الدنيا :جماهدهو منروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح،ملك بابل،أحد أربعة ملوك ملكوا األرض كلها،قال -)4(

تفسري :انظر.مؤمنان وكافران،فاملؤمنان سليمان بن داود،وذو القرنني،والكافران منروذ،وخبتنصر:مشارقها ومغارا أربعة
   ).1/446: (م2005-هـ1426،دار الرشيد،اجلزائر،1:ط.أمين نصر وثالثة آخرين:حتق.ابن كثري:القرآن العظيم

   .463: مغين اللبيب-)5(
   .501: صدر نفسهامل-)6(
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�������א	�����و� �

�m��ª��©��¨��§��¦�����¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|
¬��«®��»��º��¹��¸����¶��µ��´��³��²��±��°��¯���

½��¼¾Â������Á��À��¿���l   
إن :  )2("مـستقر " جر فيمن �m ����±��°��¯l يف )1(وقول الزخمشري   (( : قال ابن هشام  

   )3( )) ... والصواب خالف ذلك…  m}�l عطف على كالّ
 مستقر عنـد اهللا      أمر  فمبتدأ حذف خربه ، أي وكل      �����m ����±��°��¯lوأما (( : مث قال 

��اخلـرب : وقـول بعـضهم     ،  وما بينهما اعتـراض      �m½��¼¾��lواقع ، أو ذكر وهو      

m±l 4( )).  وخفض على اجلوار محل على ما مل يثبت يف اخلرب(   
�m���t��s��r��q��p����o��n��m���l��kl  

  )5( )). قيل التقدير وفجرنا عيون األرض  (( : شامقال ابن ه

�m��Ü�������Û����Ú��Ù��Ø��×l  
   )6( )) .أي يوم القيامة أو يوم الفتح  (( : قال ابن هشام

�mß��Þ��������ã��������â��á��à���l  
رة ،   فخلقنا املذكورة مفسرة خللقنا املقد     ،إنا خلقنا كل شيء خلقناه      : التقدير   ((  :قال ابن هشام  

  )7( )). وتلك يف موضع رفع ألا خرب ألن ، فكذلك املذكورة 

� �

� �
                                                 

   .)5/654: (يف الكشاف-)1(
   .)2/297: (احملتسب:انظر.وهي قراءة أيب جعفر يزيد-)2(
   .510: مغين اللبيب-)3(
   .511: املصدر نفسه-)4(
   .281: شرح شذور الذهب-)5(
   .180: ختليص الشواهد-)6(
    .111 :قواعد اإلعراب-)7(
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m��T���S��R���Q��P��Ol   
 إمنا يكون على حسب املعىن املراد ، وليس         تقدير تسليط الفعل على ما قبله     …  (( : قال ابن هشام  

ـ                   وكـل  : ىن  املعىن هنا أم فعلوا كل شيء يف الزبر ، حىت يصح تسليطه على ما قبله ، وإمنا املع
ال راجح ، والفعل املتأخر عول هلم ثابت يف الزبر ، وهو خمالف لذلك املعىن ؛ فالرفع هنا واجب         مف

   )1( )). صفة لالسم ؛ فال يصح له أن يعمل فيه 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
ن������و���א	���� �

�m��u��t���s��rl  
 أن يقدر جيريـان ،  ��m��r����t���sl :  يف قوله تعاىل  األرجح …  (( : قال ابن هشام  

   )2( )). مضافا ، أي جريان الشمس والقمر كائن حبسبان فإن قدرت الكون قدرت 
�m��µ��´��³��²���±��°l  

  )3( )). ال إنشاء هو خرب�...(( : قال ابن هشام
�m��Ï��Î��Í���Ìl  

  )4( )) . املاءمعناه فوارتان ب�����:�����m�Î�l:� وقالوا يف قوله تعاىل(( : قال ابن هشام
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  
  
  

  

                                                 

   .265: شرح قطر الندى-)1(
   .423: ين اللبيبمغ-)2(
   .10: شرح قصيدة بانت سعاد-)3(
   .54: املصدر نفسه-)4(
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�
�����و���א	وא(� �

�m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��������c��b��a��`��_��~���}
��x��w��v��u��t��s��r��q���p��o��n��ml   

 mf��e�lاآليات فيمن نصب  ���m�_��~���}l  يف )1(وزعم أبو الفتح   (( : قال ابن هشام  
  : واملعىن ، ومعموليها"ليس" ، والثانية خرب ، واملنصوبني حاالن ، وكذا مجلة مبتدأ: أن إذا األوىل 

   )2( )). وقت وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة آلخرين هو وقت رج األرض 
فإذا الثانية بدل من األوىل ، واألوىل ظرف ، وجواا حمذوف            �m�_��~���}lوأما   (( : وقال

 الثانية ، أي انقسمتم أقـساما ، وكنـتم          "إذا"م ، وتقديره بعد     لفهم املعىن ، وحسنه طول الكال     
   )3()) .  أزواجا ثالثة

�m��~��}��|��{��z���yl  
��m��|��{��z���y : حنـو ،   إعادة الظاهر يف اجلملة يف مقام التعظيم         (( : قال ابن هشام  

}l�. (( )4(  
�m��t�����s��r���ql   

 وامسها ، واألصل إننا ؛ فحذفت النون الثانيـة           إنّ "اإن ".أي أوجدناهن إجيادا     (( : قال ابن هشام  
فعل ماض وفاعل ومفعول ، واجلملة يف موضع رفع على أا خـرب إنّ ،               :  �mr�l  ، ختفيفا
 راجع إىل احلور العني املذكورات      : )5(  قتادة قال ���mr�l مصدر مؤكد ، والضمري يف       "إنشاء"

  د على غري مذكور ، ـعائ:  )6( بو عبيدةت مجلة ، وقال أ ألن تلك قصة قد انقض؛قبل ، وفيه بعد 

                                                 

   .)2/307: (يف احملتسب-)1(
   .97: لبيبمغين ال-)2(
   .98: املصدر نفسه-)3(
   .13: شرح قصيدة بانت سعاد-)4(
ألكمه،من التابعني،ولد سنة ابن عكابة،أبو اخلطاب السدوسي البصري الضرير ا:هو قتادة بن دعامة بن قتادة وقيل-)5(

حافظ العصر وقدوة املفسرين،كان من أوعية العلم،وممن يضرب به املثل يف قوة احلفظ،أخذ عن الصحابة ،)هـ60(
   .)283-5/269: (سري أعالم النبالء:انظر ترمجته.)هـ117(تويف سنة .والتابعني،وروى عنه األعالم األثبات

   .)2/251: (يف جماز القرآن-)6(
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  . ]32: ص[ �mg��f��elمثل 
على املعىن املراد ، وقيل عائد على      �m��o��nl :والذي حسن ذلك داللة قوله سبحانه وتعاىل      

�m��M��L��K���J��Iبـدليل   ، وأن املراد األزواج ، وهن مرفوعات على األرائك ؛            الفرش

��P��O��Nl ]1 ()).  أو مرفوعات بالفضل واجلمال على نساء الدنيا ]56: اقعةالو( � �

�m��f��e��d��c����b��a���`l   
أي فهال تذكرون فتعلمون أنه من أنشأ شيئا بعد أن مل يكن ، قادر على إعادته                 (( : قال ابن هشام  
  )2())بعد عدمه ؟ 

�m��l��k��j��i���h������g��f��e��d��c��b��a��`��_���^����]��m

��x��w�����������v�����u��t��s���r��q����������p��o��nl� �

فهال ترجعون الروح إذا بلغت احللقوم إن كنتم غري مدينني وحالتكم           :  املعىن    (( : قال ابن هشام  
أنكم تشاهدون ذلك ، وحنن أقرب إىل احملتضر منكم بعلمنا ، أو باملالئكة ، ولكنكم ال تشاهدون                 

    )3( )).  تكرار لألوىل  ولوال الثانية .ذلك
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   .58-57 :شرح شذور الذهب-)1(
   .336: لبيبمغين ال-)2(
   .267: املصدر نفسه-)3(
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�����و���א	�د�د� �

�m������g��f��e���d���c��b��a��`��_��^�������]��\��[��Z��Y

��t������s�������r��q��p���o��n��m��l��k�������j��i��hl   
 اسم فعـل    ��m��elنإ : ��m ��e���dl : قال أبو علي يف قوله سبحانه      (( : قال ابن هشام  

   )m ��dl�  .(( )1ـ مؤكد ِل
�m��~��}��|�������{��z��y��x��w��v��u����t��s��r��q

��m���l��k��j���i��h��g������������f��e��d����c��b��a��`��_
o��npu��t��s��r��q��v��z��y��x��w���l   

واعترضه ) ا ضربته   زيد( من باب   إنه  ����md����c�lوقول الفارسي يف    (( : قال ابن هشام  
واملشهور  أن يكون خمتصا ليصح رفعه باالبتداء ،       ابن الشجري بأن املنصوب يف هذا الباب شرطه       

، صفة ، وال بد من تقدير مضاف أي وحب رهبانية ،            ��m dlأنه عطف على ما قبله ، و      
ـ ألن مـا يبتدعونـه ال خي      : ، فقال   وإمنا مل حيمل أبو علي اآلية على ذلك العتزاله           ه اهللا عـز          لق

  )2()) . وجل

�m¿��¾��½��¼��»��º��¹�����¸��¶�������µ���´ÀÇ��Æ���Å��Ä���Ã���Â����Á��È��
���Í��Ì��Ë��Ê��Él  

   )3( )).  أي ليعلم أهل الكتاب  (( : قال ابن هشام
   
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

                                                 

   .136: ختليص الشواهد-)1(
    .537 :مغين اللبيب-)2(
   .93: شرح قطر الندى-)3(



اجلمع والترتيب والتحقيق:  القسم التطبيقي 

 328 

  
 

 القسم الثاين
 

�
�����و���א	�!د	 �

�m��C��B��AL���K�J��I��H��G��F��E��DM�NOSRQPTl   
 ، يف شأا    ل الوحي ألا كانت تتوقع مساع شكواها وإنزا     ؛   هنا للتوقع    "قد" و  (( : قال ابن هشام  

   )1( )) .أي يف شأنه :   للسببية أو الظرفية ، على حذف مضاف "يف"و

�m}��|��{��z��y��x��w��v�����u��t��s��r��q��p~a����`��_��b��
��g��f��e��d��c  

والقول يف تأويل املقـول ، أي       ،  إن املعىن مث يعودون للقول      : احلسن  قال أبو    (( : قال ابن هشام  
إن العود املوجـب    :  وذلك هو املوافق لقول مجهور العلماء         ، يعودون للمقول فيهن لفظ الظهار    

   )2( )). للكفارة العود إىل املرأة ، ال العود إىل القول نفسه ، كما يقول أهل الظاهر 
مبعىن القول ، والقول بتأويل املقول ،        m��w��v�l إن   �m ��w��v�����u��tl قيل يف و (( : وقال

    )3( )).  ر وهن الزوجاتاهلمقول فيهن لفظ الظأي يعودون ل
    )4( )).  كذا ، أو فعليكم كذا  أي فالواجب كذا ، أو فعليهm��y��x�l (( :  وقال

mq��p��o��n��m����l��k��j�����i��hr����t��s��x���w��v��uy��z��
}��|���{~¢��¡�����£��§��¦��¥��¤���l  

�������ml��k��j�����i��hl���  ،mx���w��v��u����t��sy�l :  حنو(( : قال ابن هشام
    )5( )).  الصوم فمن مل يستطع،  أي فمن مل جيد الرقبة

�mé��è��ç��æ��åê���ï��î��í��ì���ë��l  
أي الكافرين ، حذف املفعول لغرض معنوي وهو        ��������mç��æ��ål (( : قال ابن هشام  
    )6( )). احتقاره 

                                                 

   .176: شرح شذور الذهب-)1(
   .509-508: مغين اللبيب-)2(
   .649: املصدر نفسه-)3(
   .589: املصدر نفسه-)4(
   .592: املصدر نفسه-)5(
   .)2/163: (أوضح املسالك-)6(
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�����و���א	���*� �

�m��Ç���Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾����½��¼��»��º��¹��¸
Ï����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É��ÈÐ��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���
���Ø��×l   

  مـن قبـل     أي واعتقدوا اإلميـان    (( : �m�����½��¼��»��º��¹��¸l يف قال يف املغين  
   )1 ()) . هجرم

    )2( )).  وا اإلميانأي وألف ...  (( :   وقال
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

����و���א	����� �

�m��P��O��N���������M��L��K���J����I��H��G��F��E��D��C��B��A
T������S��R��QUa��`����_��^��]��\��������������[��Z��Y��X��W��V��b��
��f��e���d��ck��j����i��h��gl��t��s��r��q��p��o��n��m��l   

   )3( )) ...أي ألن تؤمنوا  (( : m�T������S��R�U��X��W��V��l يف قال ابن هشام
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
� �

� �

� �

� �

                                                 

   .590: مغين اللبيب-)1(
   .)3/353: (أوضح املسالك-)2(
   .341: شرح شذور الذهب-)3(
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��������و���א	,� �

�m��¢��¡��������~��}��|��{��z���y��x��w��v�����u��t�������s��r��q���p��o

¤��������£¥���¦��ª���©��¨�����§����¬��«���l�  
 ؛ تفسري للتجارة ، وقيل مستأنفة معناها الطلب ، أي آمنوا            �m{�l فجملة    (( : قال ابن هشام  

، أي ليتق اهللا وليفعـل يثـب   )  عليه  اهللا امرؤ فعل خريا يثباتقى(  باجلزم كقوهلم   "يغفر"بدليل  
وهـو   - مرتلة املـسبب     - وهو الداللة - وعلى األول فاجلزم يف جواب االستفهام ترتيال للسبب       

   )1( )).  - االمتثال
، وال يقدح يف ذلك  )3( ألنه مبعىن آمنوا" تؤمنون"إن العطف على :  يف آية الصف   )2(وقال (( :وقال  

��، وال أن يقـال يف      النيب عليه الصالة والسالم      "بشر"املؤمنون ، وبـ    " تؤمنون"أن املخاطب بـ    
جواب االستفهام ترتيال لسبب السبب     ) يغفر لكم   (  للتجارة ال طلب ، وإن       إنه تفسري ": تؤمنون"

وألن ؛  ) قوموا واقعـد يـا زيـد        : (  تقول   ، ألن ختالف الفاعلني ال يقدح       ؛ ...مرتلة السبب   
منا ، ولكن حيتمل أنه تفسري مع كونه أمرا ، وذلك بأن يكـون               ال يتعني للتفسري ، سلَّ     "تؤمنون"

 �����m�����e���d��clكـان كمـا   ،   اجتروا جتارة تنجيكم من عذاب ألـيم          :بقمعىن الكالم السا  

 ألن األمر قـد يـساق       ؛يكون تفسريا يف املعىن دون الصناعة       يف معىن انتهوا ، أو بأن        ]91:املائدة[
، ) دلك على سبب جناتك ؟ آمن بـاهللا         هل أ ( : إلفادة املعىن الذي يتحصل من املفسرة ، يقول         

. وحينئذ فيمتنع العطف لعدم دخول التبشري يف معىن التفسري          ،  "  هو أن تؤمن باهللا      : "كما تقول   
، وحذف القول كـثري ،       )4("يا أيها "مقدرة قبل   ) قل  ( األمران معطوفان على    : وقال السكاكي   

بشر ، كمـا قـال      فأ: فأنذر ، ويف الثانية     : ألوىل  معطوفان على أمر حمذوف تقديره يف ا      : وقيل  
لداللـة  ؛ إن التقـدير فاحـذرين واهجـرين     ]46: مـرمي [ �m��¥��¤��£lي يف الزخمشر

m¡¢��l 6( )) . )5(على التهديد(  

                                                 

  .111: قواعد اإلعراب. 379: مغين اللبيب-)1(
   .القائل الزخمشري-)2(
   .)6/106( :الكشاف-)3(
   .473: مفتاح العلوم-)4(
           .)4/25 (:الكشاف-)5(

   .454-453: لبيبمغين ال-)6(
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�mÃ��ÂÄÉ��È��Ç��Æ�����Å��Ê��Í��Ì�����Ë��l  
��m��Âوقد يتخيل ورود اعتراض ابن الشجري على أيب البقاء يف جتـويزه يف             (( : قال ابن هشام  
ÃÄ����l    وجيـوز كـون    ،  ) وصفة أخرى   ( : األصل   جياب بأن ، و ) زيدا ضربته   (  كونه كـ
mÃÄ����l    صفة ، واخلرب إما m��Ål�      ولكم أخرى ، و   :  وإما حمذوف ، أيm Ål� :  بدل

    )1( )).  أو خرب حملذوف
    

  ــــــــــــــــــــــــــ
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

                                                 

   .537: السابقاملصدر -)1(
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�)1(���و���א	���1ون �

�mb��a�����������`��_��~�����}��|��{��zc���e��d����f�
��l��k����j����i���h��gl  

لالم الزائدتني ؛ فإـا     اخرج به احمللى باأللف و    ) ية  العهدية أو اجلنس   (  :قويلو (( : قال ابن هشام  
��}��|��{�����~��_��`�����������m��a: ليست لعهد وال جنس ، وذلك كقراءة بعضهم         

bc��l  جن " ء بفتح ياخرحلـال   على هذه القراءة حال ، وا      "األذل" وذلك ألن    ؛ )2(وضم رائه "لي
ليخرجن األعز منها ذلـيال ،      :  زائدة ال معرفة ، والتقدير        )لا (إن  : واجبة التنكري ؛ فلهذا قلنا      

ولك أن تقدر أن األصل خروج األذل ، مث حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه ، فانتـصب                  
   )3( )).  الزيادة على املصدر على سبيل النيابة ، وحينئذ فال حيتاج لدعوى

�m��²��±���°�����¯��®��¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥���¤��������£����¢��¡
��¸��¶��µ��´��³l  

 ،  )4( بـاجلزم  �m��´��³��²��±���°�����¯��®��l قرأ غري أيب عمرو    (( : قال ابن هشام  
ملعىن ،  ويسمى العطف على ا   ،   "أصدق" وجزم   ى ما قبله على تقدير إسقاط الفاء      عطف عل : فقيل  

وهـو  ،  عطف على حمل الفاء وما بعدها       :  العطف على التوهم ، وقيل        :ويقال له يف غري القرآن    
   )5( )). ن مقدرة  ، وجيزم بإم ؛ ألنه جواب التحضيضوحمله اجلز، "أصدق"

����®��¯�����°���±m : يف قراءة غري أيب عمرو    )6( )سيبويه  واخلليل  (   فقال به  فأما ازوم  (( : وقال
´��³��²l    واحد " إن أخرتين أصدق  : " ومعىن  " أصدق  لوال أخرتين ف  : "  فإن معىن

 )7( كقول اجلميع يف قـراءة األخـوين        ، هو عطف على حمل فأصدق    :  وقال السريايف والفارسي     .

                                                 

   .أما سورة اجلمعة فلم أجد البن هشام تفسريا هلا وال جلزء منها-)1(
   ).8/270: (تفسري البحر احمليط. 243: معاين القرآن للكسائي-)2(
   .182: شرح شذور الذهب-)3(
   ).6/293: (احلجة للقراء السبعة-)4(
   .400: مغين اللبيب-)5(
   ).101-3/100: (الكتاب-)6(
   .مها محزة والكسائي-)7(
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mº��¹���¸��¶��µ��´»��مهذَرويl] ما يسلمان أن اجلزم يف      ، ويرده أ   )1(باجلزم ]186:األعراف
 ألن ما بعد    ؛بإضمار الشرط ، فليست الفاء هنا وما بعدها يف موضع جزم            " ئتين أكرمك   ا: "حنو  

 يف تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم مما تقدم          " والفعل أنْ"الفاء منصوب بأن مضمرة ، و     
   )2()).  زم ؟ وليس بني املفردين املتعاطفني شرط مقدراجليف تكون الفاء مع ذلك يف موضع فك
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   .)4/109: (احلجة للقراء السبعة-)1(
   .448: مغين اللبيب-)2(
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��)1(���و���א	ط9ق �

�mI���H��G��F��E��D��C��B��AJM��L��K��N��O��
Y��X��W��V��U��T����S���R��Q��PZ]���\��[��^��������`��_��

e��d��c��b��af��o��n��m��l��k��j���i��h��g��l   
عدن ، كـذا فـسره      أي مستقبالت ل  �������mG��Fl : وقوله تعاىل  (( : قال ابن هشام  

ورده أبو حيان تومها منه أن اخلاص ال حيـذف ،           ،   )2(مجاعة من السلف ، وعليه عول الزخمشري      
. اف  الستقبال عدن ، فحـذف املـض      : لتوقيت ، وأن األصل     ل) الالم  ( الصواب أن   : وقال  
  )4( )) )3(هـا

�mº���¹��¸���¶��µ��´��³��²��±��°��¯��®����¬��«»��¼��
��¿��¾��½Á��ÀÂ��Ë�����������������Ê��É��È��Ç��Æ��Å����Ä��Ã���l  

فعدن ثالثة أشهر ،  : التقدير���mº���¹��¸�lوقال الفارسي ومتابعوه يف (( : قال ابن هشام
 لو صرح به اقتضت الفصاحة أن يقال كذلك وال تعاد ه ألن؛وهذا ال حيسن وإن كان ممكنا 

  )5( )) . اجلملة الثانية

�mD��C��B��AJ�����I��H�����G��F��E��K��Q��P��O��N������������M��L��

T��S��RUZ��Y��X��W��V���[^��]��\��_��c��b��a����`��
��e��dl  

��m���C��B :  عطف بيان لقوله تعـاىل ���m��F��E��lإن: قول الزخمشري    ... (( : قال ابن هشام  
�Dl�     مكانا من مساكنكم أسكنوهنتبعيضية حذف مبعضها ، أي    : ��"نِم"و: وتفسري له ، قال 

                                                 

   .أما سورة التغابن فلم أجد البن هشام تفسريا هلا وال جلزء منها-)1(
   ).6/139: (يف الكشاف-)2(
   ).278-3/277: (يطتفسري البحر احمل-)3(
 . 422 :مغين اللبيب-)4(
  .574 :نفسهاملصدر -)5(
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ه ، وهذا إمام الصناعة سيبويه       ألن اخلافض ال يعاد إال مع      ؛وإمنا يريد البدل     . )1(هـمما تطيقون ، ا    

  )2( )) . البيان صفة ي التوكيد صفة وعطفيسم

  ـــــــــــــــــــــــــ
�����و���א	����מ �

�m�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~���}��|��{�����z��y��x��

��ª��©��¨l   
�����mيف آية التحرمي صفة تاسعة ال ثامنـة ؛ إذ أول الـصفات             m����©�l (( : )3(قال ابن هشام  

��¡l   ال m��¢�l         ـ   ، فإن أجاب بأن مسلمات وما بعده تفصيل لm���¡���l  فلهذا
      تفصيل للـصفات الـسابقة فـال نعـدمها         �m ����©��¨lوكذلك: مل تعد قسيمة هلا ، قلنا       

   )4( )) .معهن 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
�:��	�����و���א	� �

�m{��z���y��x|���§��¦������¥���¤���£��¢��¡�����~����������}��l   

   )5( )) .  أي ينفصل بعضها من بعض���m{��z���y��x|l (( : قال ابن هشام
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  
  
  

                                                 

    ).6/148: (الكشاف-)1(
  .534 :مغين اللبيب-)2(
   .345: مغين اللبيب:انظر.يف معرض رده على مدعي واو الثمانية-)3(
   .347: املصدر نفسه-)4(
   .278: شرح شذور الذهب-)5(
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����و���א	�	מ� �

�m���d������c��b����a��`��_l  
 ألفـاد نفـي     الباء متعلقة بالنفي إذ لو علقت مبجنون      : ] قال ابن احلاجب    [  (( : قال ابن هشام   

عمة ،   خاص ، وهو اجلنون الذي يكون من نعمة اهللا تعاىل ، وليس يف الوجود جنون هو ن                 جنون
قون فا، وهو كالم بديع إال أن مجهور النحويني ال يو     )1(ملخصا هـا. في جنون خاص    وال املراد ن  

على صحة التعلق باحلرف ح فينبغي على قوهلم أن يقدر أن التعلق بفعل دل عليه النايف ، أي انتفى                
   )2( )). ذلك بنعمة ربك 
 وأيكم مبتدأ ، والباء فيـه        ، بل املفتون اسم مفعول   : أي بأيكم الفتنة ، وقيل        (( : قال ابن هشام  
    )3( )).  أيكم الشخص املفتون: زائدة ، واملعىن 

�m��Ì��Ë��Ê����������É��È���Çl  
أي تدرسون فيه هذا اللفظ ، أو تدرسون فيه قولنا هذا الكالم ، وذلك إما على       (( : قال ابن هشام  

 إن هلم ملا يتخريون ، مث عدل إىل         :أن يكونوا خوطبوا بذلك يف الكتاب على زعمهم ، أو األصل            
   )4( )). اخلطاب عند مواجهتهم 

  
  ــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .)1/241( :أمايل ابن احلاجب-)1(
   .414: مغين اللبيب-)2(
   .32: شرح قصيدة بانت سعاد-)3(
   .391: مغين اللبيب-)4(
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����و���א	�)  

�m��¤������£��¢��¡��������l   
�: وأكثر وقوع ذلك يف مقام التهويل والتفخيم ، حنـو ، إعادة املبتدأ بلفظة ...  (( : قال ابن هشام 

�m��¤������£��¢��¡��������l  .(( )1(  

�m��u���t��s��r��q��pl   
 ت واهية ، مث حذفت اجلملة املضاف إليها للعلـم          فهي يوم إذ انشق   : واألصل   (( : قال ابن هشام  

    ). (( )2ا ، وجيء بالتنوين عوضا عنها ، وكسرت الذال للساكنني 
�m��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õl  

 إن  �m�����Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õl : ثعلب يف قوله تعـاىل    وقال    (( : قال ابن هشام  
   )3( )). أسلكوا فيه سلسلة : املعىن 

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
����و���א	���ج� �

�m��©������������¨��§��¦��¥l  
    )4()) .أي عن عذاب واقع  ((  :قال ابن هشام

m�Ô���Ó��Ò����������Ñ����Ð��Ï����Ú��Ù���Ø��×�����Ö��Õl   
 أي فرقا شىت ؛ ألن كل فرقة تعتزي إىل غري من تعتزي إليه الفرقة األخرى ،                 (( : )5(قال ابن هشام  

   )6( )). وانتصاا على أا صفة ملهطعني مبعىن مسرعني ، وانتصاب مهطعني على احلال 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
                                                 

   .391: املصدر نفسه-)1(
   .326: املصدر نفسه-)2(
  .654: شرح شذور الذهب-)3(
   .)2/250(: شرح اللمحة البدرية-)4(
   ".عزين"يف معىن -)5(
   .89: شرح شذور الذهب-)6(
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�و>������و�������� �

�m��£��¢���¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��v���ul   
صنعوه لصنم   � نوح   طائر املعروف ، مث نقله قوم     اليف األصل اسم    : والنسر    (( : قال ابن هشام  

       على هيئة النسر وعبدوه ، مث انتقل منهم إىل العرب فكان لذي الكالع بأرض محـري ، وكـان                  
هلمدان مبيم ساكنة   ) : يعوق  ( و  . ملذجج بذال معجمة وحاء مهملة مكسورة مث جيم         ) يغوث  ( 

ال الشيطان  إن هذه أمساء قوم صاحلني من أوالد آدم عليه السالم ماتوا ، فق            : وقيل  ،  ودال مهملة   
لو صورمتوهم فكنتم تنظرون إليهم ، ففعلوا ، فلما مات أولئك قال ملن بعدهم ، إم                : ملن بعدهم   

   )1( )). كانوا يعبدوم ففعلوا 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
�ن���!��و���א	���� �

�m»��º��¹���¸��¶��µ¼��À��¿��¾����������½��l   
منا ظعن  : ( ومنا قوم دون ذلك ، كقوهلم       : وصوف ، أي    على حذف امل  ...  (( : قال ابن هشام   

   )2( )). أي منا فريق ظعن ومنا فريق أقام ) ومنا أقام 
�m��o��n��m��l��k��j��i��h���gl  

   )3( )).  أي وألن املساجد هللا  (( : قال ابن هشام
   )4( )).  ألن املساجد هللا اال تدعوا مع اهللا أحد: أصلها  (( : قالو
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
� �

� �

                                                 

   .172-171: ختليص الشواهد-)1(
  .481: مغين اللبيب-)2(
   .341: شرح شذور الذهب. 598: املصدر نفسه-)3(
   .489: مغين اللبيب -)4(
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�ل���ز�������و���א	� �

mP��O��N���M��L��K��J���I��H��G��F��E���D��C��B��QU��T���S��R��V��W��
\���[��Z��Y��X]b��a���`��_��^��ch��g��f��e��d��i��l��k��j���

q��p��o��n��mrw����v��u��t���s��x|���{��z��y��}��� �̀�_��~��

e��d��c��b��af�i��h��g��r��q��p�������o��n��m���l��k����j����su��t��v��w��
���{��z��y��xl   

خمففة من الثقيلة ، وامسها حمذوف ، واجلملـة  ...  (( : m�f��e��l من" أن"يفقال ابن هشام  
   )1( )). علم أنه سيكون : بعدها يف موضع رفع على اخلربية ، والتقدير 

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   .314: شرح شذور الذهب-)1(
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����د��5و���א	���� �

�m��°�� �̄�®��¬l   
؛ ألنه ال    �m����¯��®��¬l :وهلذا أمجعت السبعة على الرفع يف قوله تعاىل           (( : قال ابن هشام  
 وليس هذا جبواب ، وإمنا هو يف موضع نصب على احلال            )إن ال متنن تستكثر      (  :يصح أن يقال  
أن  �ن مستكثرا ، ومعىن اآلية أن اهللا تعاىل ى نبيـه            وال متن :  ؛ فكأنه قيل     "متنن"من الضمري يف    
   .وهو يطمع أن يتعوض من املوهوب له أكثر من املوهوبيهب شيئا 
   ؟ )2( باجلزم) تستكِْثر  ( )1(فما تصنع بقراءة احلسن البصري: فإن قلت 
  : حيتمل ثالثة أوجه : قلت 
  .ال تر ما تعطيه كثريا :  تستكثر ، أيال :  كأنه قيلm��®��lأن يكون بدال من : أحدمها 
  أن يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية ، فسكنه ألجل الوقـف ، مث وصـله بنيـة                   : والثاين  
  .الوقف 
  )3()).   ، فاهجر ، فطهر ، فكربفأنذر: أن يكون سكنه لتناسب رؤوس اآلي ؛ وهي : والثالث 

�m��y���x��w��vl  
صفا :  ، وقيل صنفا  :  عة عشر ملكا حيفظون أمرها ، وقيل      على سقر تس   أي    (( : قال ابن هشام   

أمين يف مجـع ميـني ، وعلـى هـذا           :   مجع عشري ، مثل    )4(" أعشر تسعةُ: "من املالئكة ، وقرئ     
   )5( )).  خمفوض باإلضافة منون "أعشٍر"، و   مرفوع "تسعةُ"ـف

� �

� �

                                                 

 �ولد يف أواخر خالفة عمر بن اخلطاب ،� البصري،موىل زيد بن ثابت أبو سعيد،هو احلسن بن أيب احلسن يسار-)1(
تويف سنة .بعي جليل،روى عن خلق من الصحابة والتابعني،وكان عاملا فصيحا تقيا ورعا حكيماتا،)هـ21( سنة باملدينة
   .)588-4/563: (سري أعالم النبالء:انظر ترمجته).هـ110(

   .)2/337: (احملتسب-)2(
   .314-313: شرح قطر الندى-)3(
   .)2/338: (احملتسب:انظر.وهي قراءة أنس بن مالك-)4(
   .111: لذهبشرح شذور ا-)5(
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�m_�����~��}�������|��{��z`g��f���e����d��c��b��a����l��k��j��i��h�������

o��n��mpv��u��t��s��r��q���w��¢��¡�����~��}���|��{��z��y��x��

£¤¬��«���ª��©��¨��§��¦�����¥��®´��������³��²��±������°��¯��µ���½��¼������������»��º�����¹��¸��¶��

��¿������¾l� �
���½�������¼¶��¸��m�����»��º�����¹  : حنـو  ، للزجر– "كالَّ" أي  –قد ميتنع كوا     (( : قال ابن هشام  

¾��������¿l��        إنه ملا نزل عدد خزنة جهـنم       : وقول الطربي ومجاعة     .إذ ليس قبلها ما يصح رده
m���x��w��vl  زجـرا  " كـال " فرتل    ، أكفوين اثنني وأنا أكفيكم سبعة عشر     :   قال بعضهم    
   )2( )) .  ؛ قول متعسف ؛ ألن اآلية مل تتضمن ذلك)1( له
 ، وتبعه مجاعة    )3(إي والقمر ، كذا قال النضر بن مشيل       :   معناه m��������¾���½�l ((  : ل ابن هشام  قا

   )4( )).  كمنهم ابن مال
�m��E��D��C��B��Al  

فإن شفاعة الشافعني بالنسبة إىل الكافرين      ... أي ال شافع هلم فتنفعهم شفاعته        (( : قال ابن هشام  
ألنه ال يأذن يف مـا ال       ؛   اهللا تعاىل ال يأذن ألحد يف أن يشفع هلم           غري موجودة يوم القيامة ؛ ألن     

�m��¯��®��¬��«��ª  : وال يشفع أحد عند اهللا إذا مل يأذن اهللا له           ، لتعاليه عن العبث  ؛  ينفع  

±���°²l ]5()) . ]255:البقرة(   
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  

                                                 

ليس القول كما يقول من زعم أنه يكفي أصحابه املشركني خزنة جهنم التسعة :"هذا القول نفاه الطربي يف تفسريه فقال-)1(
   ).442-23/441(: تفسري الطربي:انظر.العشر حىت جيهضهم عنها

   .189: مغين اللبيب-)2(
كان أحد األعالم يف اللغة ورواية احلديث ،)هـ122(ولد سنة،أبو احلسن البصري األصل،هو النضر بن مشيل بن خرشة-)3(

غريب احلديث،اجليم،املدخل إىل كتاب :وأيام العرب،أول من أظهر السنة مبرو وخراسان،وويل قضاء مرو،من مصنفاته
   ).8/33: (األعالم). 317-2/316: (بغية الوعاة:انظر ترمجته).هـ203(تويف سنة .العني

  .188: مغين اللبيب .34: شرح شذور الذهب-)4(
   .)3/280: (األشباه والنظائر-)5(
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�����
���و���א	��� �

�m��~����}��|��{��zl   
هي نافية ،   : فقيل   �m����}��|��{��zl  :قوله تعاىل ...  يف   "ال"اختلف يف    (( : هشامقال ابن   

  : واختلف هؤالء يف منفيها على قولني 
ليس األمـر   : أنه شيء تقدم ، وهو ما حكي عنهم كثريا من إنكار البعث ، فقيل هلم                : أحدمها  

، وهلـذا     كله كالسورة الواحدة   وإمنا صح ذلك ألن القرآن    : كذلك ، مث استؤنف القسم ، قالوا        
m��q��p���o��n��m��l��k :يذكر الشيء يف سورة وجوابه يف سورة أخرى ، حنو           

rl ]6: احلجر[   وجوابه: �m�c��b����a��`��_�l ]2: القلم[.   
: أن منفيها أقسم ، وذلك على أن يكون إخبارا ال إنشاء ، واختاره الزخمشري ، قـال                  : والثاين  

��m��Ó��Ò����Ñ��Ð�������Ï��Îلك أنه ال يقسم بالشيء إال إعظاما له ؛ بدليل           واملعىن يف ذ  

���Ø��×��Ö����Õ�����Ôl ]إعظام ، الَ كَإن إعظامه باإلقسام به:  فكأنه قيل  ]76-75: الواقعة 
  : واختلف هؤالء يف فائدا على قولني. هي زائدة : وقيل  .أي إنه يستحق إعظاما فوق ذلك 

ا زيدت توطئة ومتهيدا لنفي اجلواب ، والتقدير ال ، أقسم بيوم القيامـة ال يتركـون                 أ: أحدمها  
 ]65:  النـساء  [��m�������µ��´��³��²��±������°���¯��®��¬l :سدى ، ومثلـه     

   : وقوله
     )1(رـفال وأبيك ابنة العامري        ال يدعي القوم أين أف

��m��q��p: اآليات ؛ فإن جوابه مثبـت وهـو        ]1: البلد[ �m�����e��d��c��blورد بقوله تعاىل    

����������������t��s��rl]ومثله  ] 4:  البلد:�������mÑ��Ð�������Ï��Î���l� اآلية .  
��m�����¸��¶�������µ���´lأا زيدت رد التوكيد وتقويـة الكـالم ، كمـا يف             : والثاين  

�m��I: كذلك حنـو    " كان"و  " ما"كما أن زيادة    ، ا  بل حشو ، ورد بأا التزاد لذلك صدرا       ���]29:احلديد[

L���K��J�l������]  159: آل عمران[  ،�m��°��¯��®���¬l  ]  زيد : "وحنو  ،  ] 78: النـساء
: قالوا  ، وكونه أول الكالم يفيد االعتناء به       ، وذلك ألن زيادة الشيء تفيد اطراحه       " كان فاضل 

��m��Ð�������Ï��Î،  ]40 :املعـارج [�����m�C��B��A��E��D�����l : وهلذا نقول بزيادا يف حنـو  
                                                 

   .105: وهو يف ديوانه.البيت المرئ القيس-)1(
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Ñ�l�     وأجاب أبو علي مبا تقدم من أن القرآن        ، خبالف هذه   ، ا  لوقوعها بني الفاء ومعطوفه
  )1( )) .كالسورة الواحدة 

   )3( )).  )2("ألقسم بيوم القيامة " بن كثري اقراءة  (( : وقال
�mo��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e���d��p������l  
 بلى ليحسبنا قادرين ، واحلسبان املـذكور مبعـىن         : إن التقدير    : )4(قال الفراء  (( : قال ابن هشام  
   )5( )).   التردد يف اإلعادة كفر ، فال يكون مأمورا بهذوف مبعىن العلم ، إذالظن ، واحمل

حال ، أي بلـى جنمعهـا       ) قادرين  ( إن  : وأما آية القيامة فالصواب فيها قول سيبويه         (( : وقال
 من فعل احلسبان ، وألن بلى إجياب للمنفي ، وهو يف اآلية فعل              ؛ ألن فعل اجلمع أقرب     )6(قادرين
 بل اعتقاد وجزم ، وذلك إلفراط ، فال يسلم أن احلسبان يف اآلية ظن ولو سلم قول الفراء   ،  اجلمع  
   )7( )). كفرهم 

�m��_�����^���]�����\�����������[l  
   وهي العظم الذي بـني ثغـرة النحـر          – بفتح التاء    –رقوة  مجع ت : والتراقي   (( : ن هشام قال اب 
    )8( )).  والعاتق

�m��q����p��o��n��ml   

     )9( )).  املراد ساعة االحتضار (( : قال ابن هشام
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  

                                                 

   .244-243: مغين اللبيب-)1(
   .)6/343: (احلجة للقراء السبعة-)2(
   .)4/89: (أوضح املسالك-)3(
  .)3/208: (يف معاين القرآن له-)4(
  .564: مغين اللبيب-)5(
  .)1/346: (ب سيبويهكتا-)6(
  .565: مغين اللبيب-)7(
   .97: شرح شذور الذهب-)8(
     .10 :شرح قصيدة بانت سعاد-)9(
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�����و���א"��ن�   �

�m¹��¸��¶��µ��´��³��²��±��°��¯��®��¬�������¿��¾��½��¼��»����º

Ä��Ã���Â��Á��À��l  
¬������m: ، وذلك مع الفعل ، وبذلك فسر قوله تعاىل     )1( )قد  ( أا تأيت مبعىن    ...  (( : قال ابن هشام  

��³��²��±��°��¯��®l    4( والفراء )3( رضي اهللا عنهما والكسائي    )2(ابن عباس مجاعة منهم( 
، حنو  )  قد (وقد تكون مبرتلة    ،  )  هل جاء زيد   (هام ، حنو    هل لالستف :  )5(قال يف مقتضبه  د  واملرب

، وأن )  قد (الزخمشري فزعم أا أبدا مبعىن وبالغ ،  هـ  ا. ��������m��°��¯��®��¬l:  قوله جل امسه  
وعنـد  :   ، فقال  )6(نقله يف املفصل عن سيبويه    االستفهام إمنا هو مستفاد من مهزة مقدرة معها ، و         

 ال تقع إال يف االستفهام ، وقد         ألا ، إال أم تركوا األلف قبلها     )  قد : ( مبعىن)  هل (سيبويه أن   
  : جاء دخوهلا عليها يف قوله 

  )7(ح القاع ذي األكم  أهل رأونا بسف تنا    د بش يربوٍع فوارسائلْس
ـ      وثبت  ، )قد  ( ولو كان كما زعم مل تدخل إال على الفعل كـ            .اهـ   ه  يف كتاب سيبويه رمح

ب املتصلة ، ولكن فيه أيضا ما قد خيالفه ، فإنه قال يف بـا             ) أم  ( ه عنه ، ذكره يف باب       اهللا ما نقل  
 ، ومل يزد على ذلك ، وقـال         )8( )  و هي لالستفهام   "هل" : ( عدة ما يكون عليه الكلم ما نصه      

، أي أتى على    على معىن التقرير والتقريب مجيعا      ، قد أتى   أي  ������m®��¬l : الزخمشري يف كشافه  
قبل زمان قريب طائفة من الزمان الطويل املمتد مل يكن فيه شيئا مذكورا ، بل شيئا منسيا                 اإلنسان  

ـ  ��������m½��¼��»����º�¾�l بدليل  ؛ نطفة يف األصالب ، واملراد باإلنسان اجلنس        . )9(اهـ

                                                 

   .)هل(يعين -)1(
   ).8/385: (تفسري البحر احمليط:انظر-)2(
   .248: يف معاين القرآن له-)3(
   ).3/213(: يف معاين القرآن له-)4(
)5(-)3/289(.   
   .)3/189: (يف الكتاب-)6(
   ).5/101: (املفصل البن يعيش:انظر.من قصيدة لزيد اخليل-)7(
   .)3/177: (كتاب سيبويه-)8(
   ).6/274: (الكشاف-)9(
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 .على معىن التحقيق    على معىن التقريب ، بل      ) قد  ( ومل حيملوا    خاصة ، ) قد  ( وفسرها غريه بـ     

نسان وهو آدم عليه اإلمعناها التوقع ، وكأنه قيل لقوم يتوقعون اخلرب عما أتى على          : وقال بعضهم   
  )هل(  أنه يتعني مرادفة     )1(، ويف تسهيل ابن مالك    طينا واحلني زمن كونه  : السالم ، قال    والصالة  

ـ    يف البيت ، و   إذا دخلت عليها اهلمزة ، يعين كما        ) قد  (  ـل تعني لـذلك إذا مل     مفهومه أا ال ت
 تدخل عليها ، بل قد تأيت لذلك كما يف اآلية ، وقد ال تأيت له ، وقد عكـس قـوم مـا قالـه                         

  .أصال ) قد ( ال تأيت مبعىن ) هل ( الزخمشري ، فزعموا أن 
  : وهذا هو الصواب عندي ؛ إذ ال متمسك ملن أثبت ذلك إال أحد ثالثة أمور 

ن عباس رضي اهللا عنهما ، ولعله إمنا أراد أن االستفهام يف اآلية للتقرير ، وليس                تفسري اب : ا  أحده
هل هنـا لالسـتفهام     : باستفهام حقيقي ، وقد صرح بذلك مجاعة من املفسرين ، فقال بعضهم             

ر طويل ال إنسان    نعم قد مضى ده   :  وقد علم أم يقولون      ،التقريري ، واملقرر به من أنكر البعث        
فالذي أحدث الناس بعد أن مل يكونوا كيف ميتنع عليه إحياؤهم بعد مـوم ؟               : ل هلم فيه ، فيقا  

أي فهال تـذكرون   ]62:الواقعـة [ m`��e��d��c����b��al : تعاىل وهو معىن قوله
وقال آخـر   . من أنشأ شيئا بعد أن مل يكن ، قادر على إعادته بعد عدمه ؟ انتهى                : فتعلمون أنه   

املعىن أمل يأت على الناس حني من       : احلني بزمن التصوير يف الرحم ، فقال        مثل ذلك ، إال أنه فسر       
 ، إال أنه محل     )2(وكذا الزجاج . الدهر كانوا فيه نطفا مث علقا مث مضغا إىل أن صاروا شيئا مذكورا              

املعىن أمل يأت على اإلنسان حني من الدهر كان         : اإلنسان على آدم عليه الصالة والسالم ، فقال         
    )3( )). رابا وطينا إىل أن نفخ فيه الروح ؟ اهـ فيه ت

�m��H����G��F��E��D��C��B��Al   

    )4( )). أي منها   ((  :قال ابن هشام 
   شربت املاء :  كما تقول     ، املعىن يشرب ا اخلمر   :  �����m��C��B��l يف )5(وقال الزخمشري  (( : قالو

    )6( )) .بالعسل 
                                                 

)1(-)4/109-110.(   
   ).5/257: (يف معاين القرآن وإعرابه له-)2(
   .336-335: مغين اللبيب-)3(
 .)3/34 (:أوضح املسالك  ).2/250: (شرح اللمحة البدرية-)4(
  .)6/277: (يف الكشاف-)5(
  .109: مغين اللبيب-)6(
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�m��©���¨��§��¦��¥l  

هنا أي عينا مـسماة     " تسمى"على إن الوقف    ��m��§��¦��¥lقول بعضهم يف   (( : ابن هشام قال  
ل ودون هذا يف البعد قو    . اسأل طريقا موصلة إليها     : مجلة أمرية أي     m�����¨�lمعروفة ، وإن    

، واألظهر أنه اسم مفرد مبالغة يف السلسال ، كما أن           ) را  تأبط ش ( إنه علم مركب كـ     : آخر  
س ، مث حيتمل أنه نكرة ، وحيتمل أنه علم منقول وصرف ألنه اسم ملاء ،                ِلمبالغة يف الس  السلسال  

بالصرف ، ويبعد أن يقال صرف      )  هذه واسطٌ  ( :عني ال يوجب تأنيثه كما تقول       وتقدم ذكر ال  
   )1( )).  التفاقهم على صرفه �m�����ulللتناسب كـ 

�m��¾�����½��¼��»��º����¹��¸��¶l  
   )2( )). وإذا حصلت منك رؤية هنالك  (( : هشامقال ابن 

�m��ç����������æ�����å��ä��ã���â���á��à��ß��Þl  
    )4( )). فهو أحدمها  )3(ال تطع أحدمها ، فأيهما فعله: املعىن ...  (( : قال ابن هشام

�my��x���w��v���uz���`��_��~��}��|��{��l  
فعل :  يشاء ، مفعول به :  نم  ، ستقبل فيه ضمري فاعل   فعل م :  يدخل : إعرابه (( : قال ابن هشام  

 واهلاء راجعـة   ،خفض بفي:   يف رمحته ، وفيه ضمري فاعل يعود إىل من     ،  " من"مستقبل من صلة    
كل أعد يف معنـاه ال يف        "شاء"ـنصب بفعل مضمر ب   :  الظاملني،   "يدخل"  يف إىل الضمري الذي  

  . عذابا أليما ويعذب الظاملني أعد هلم:  كأنه قال،لفظه 
،  معه احلرف    ألضمرتفلو أضمرته   ،  ألنه ال يتعدى إال مبجرور خفض        "أعد"ال جيوز أن يضمر     

  .وحروف اخلفض ال تضمر 
نعت :  أليما،  مفعول به    : عذابا، م الزائدة   ال جمرور بال  : هلم، فعل ماض فيه ضمري فاعل      :  أعد  

   )5( )) . لعذاب

                                                 

   .516: مغين اللبيب-)1(
   .569 :نفسهاملصدر -)2(
   .أي أطاعه-)3(
   .68: مغين اللبيب-)4(
   .136: شرح مجل الزجاجي البن هشام-)5(
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:  )1(عند مـن أجـازه مـستدال بقـراءة بعـضهم          ) زيد مررت به    ب( وحنو   (( : قال ابن هشام  و 

m  ملَه دأَع وِللظَّاِلِمني�l        واألكثرون يوجبون يف مثل ذلك إسقاط اجلار ، وأن يرفع االسم باالبتداء
 ،  )2( أو ينصب بإضمار جاوزت أو حنوه ، وبالوجهني قرئ يف اآلية ، والنصب قـراءة اجلماعـة                

ملة الفعلية ، وهل األوىل أن يقدر احملذوف مضارعا ، أي ويعـذب ،              ويرجحها العطف على اجل   
والرفع باالبتداء ، وأمـا     .  أو ماضيا ، أي وعذب ، ملناسبة املفسر ؟ فيه نظر             �m���ulملناسبة  

إن زيدا : ( القراءة باجلر فمن توكيد احلرف بإعادته داخال على ضمري ما دخل عليه املؤكد ، مثل              
 يكون اجلار وارور توكيدا للجار وارور ، ألن الضمري ال يؤكد الظاهر ، ألن وال، ) إنه فاصل 

الظاهر أقوى ، وال يكون ارور بدال من ارور بإعادة اجلار ، ألن العرب مل تبدل مضمرا مـن                   
   )3( )). وإمنا جوز ذلك بعض النحويني بالقياس ) قام زيد هو : ( مظهر ، ال يقولون 

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 

   ).6/285: (الكشاف:انظر.�وهي قراءة ابن مسعود -)1(
   .)2/344: (احملتسب:انظر. بن الزبري وأبان بن عثمانوالرفع قراءة عبد اهللا-)2(
   .421-420: مغين اللبيب-)3(
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����و���א	���9-� �

�m��c���b��al  

   ؟����m�����b��al:  يف قوله تعاىل"عرفا"عالم انتصب :  مسألة (( : قال ابن هشام
 إما مفعول ألجله، وإما     "عرفا"ـ ف ، ، والعرف املعروف    املالئكة "املرسالت"إن كانت    : اجلواب

.   والتقدير أقسم باملالئكة املرسلة للمعروف أو باملعروف       ، اءبوهو ال  اخلافض منصوب على نزع  
،  فانتصاا علـى احلـال    ،   مبعىن متتابعة    "عرفا"، و  املالئكة  األرواح أو  "املرسالت"وإن كانت   
  )1( )) .  أقسم باألرواح أو املالئكة املرسلة عرفا: والتقدير

�m��»��º���¹��¸l � �

     ��� )2( )) .لتقرير معناها يف النفوس  ���m�º���¹��¸�lتكرار (( : قال ابن هشام
�m������[���Z��Y������X���_��^��]��\�l 

  وهـي مجـع ومفردهـا      ،  أن الكفاة األوعية    :  أحدمها:  يف معناها قوالن  ...  (( : قال ابن هشام  
  . واألحياء واألموات كناية عما ينبت منها وما ال ينبت،  كفت
.   كتبه كتابا   : ونظريه يف املعىن والوزن     ،  كفته إذا ضمه ومجعه    أن الكفات مفرد مصدر   :  والثاين
فعلـى  .  واألحياء واألموات مراد بـه بنـو آدم       ،  زيد عدل :  ، كما تقول   ذا كفات :  والتقدير

أو حاال مـن    ،  أوعية حية وميتة    :  ، وكأنه قيل  " كفاتا"ـ صفتان ل  "أحياء وأمواتا "التفسري األول   
  .  ، وال يسوغ ذلك  لكونه نكرة ؛لى ضعف يف ذلك ع"كفاتا"، أو من  األرض

.  جعلنا األرض كفاتا  :  فكأنه قيل .  تقدم النفي ألن النفي املقرون مزة االستفهام يراد به الثبوت         
 ، وفيه نظر ألنه مشتق.  عندي حنى مسنا وراقود خال:   كما تقول   ؛ وأجاز بعضهم أن يكون متييزا    
  .  ، واألحياء واألموات نفس الكفات السمن واخلل بل حمل هلماوألن النحى والراقود ليسا نفس 

 جتمع�������������m��[���Z��Y������Xl: ، والتقدير "كفاتا"وعلى التفسري الثاين مها مفعوالن لفعل دل عليه         

m��^��]l.       ليس  ه ألن  ؛ ، وليس بشيء    نفسه "كفاتا"ـ  وأجاز بعضهم أن يكونا مفعولني ل 
   )3( )) .  والفعلمقدرا بأنْ

                                                 

   . 3 :أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)1(
   .617: مغين اللبيب-)2(
   .19-18: أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)3(
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�m��w��v��u��t��sl   
 وقد كان النـصب ممكنـا مثلـه يف          �m����v��u��t��sl: وقرأ السبعة    (( : قال ابن هشام  

m~l ]ولكن عدل عنه لتناسب الفواصل ، واملشهور يف توجيهه أنه مل يقصد إىل  ،  ]36 :فاطر
�m��sي ، ألن املراد بـ      معىن السببية ، بل إىل جمرد العطف على الفعل وإدخاله معه يف سلك النف             

��u��tl          وا عنه قوله تعاىل يف   نفي اإلذن يف االعتذار ، وقد:  �mÉ��È��ÇÊ��l ]07 :التحرمي[ 
          فهم يعتذرون ، :  الدين أنه مستأنف بتقدير      فال يتأتى العذر منهم بعد ذلك ، وزعم ابن مالك بدر

ما  : (انتفاء اإلذن كما يف قولك      مع   القتضائه ثبوت االعتذار     ؛وهو مشكل على مذهب اجلماعة      
 �mÉ��È��ÇÊ��lبالرفع ، ولصحة االستئناف حيمل ثبوت االعتذار مع جمـيء           )  تؤذينا فنحبك 

���mØÙ ]39 :الرمحن[ mÖ��Õ��Ô����Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï�lعلى اختالف املواقف ، كما جاء       

�Û��Úl ]ينا فتجهل أمورنا    ما تأت (  وإليه ذهب ابن احلاجب ، فيكون مبرتلة         ]24 :الصافات ( ،
، وال يتسبب االعتذار يف وقت عن نفي اإلذن فيه يف وقـت              ده أن الفاء غري العاطفة للسببية     وير

آخر ، وقد صح االستئناف بوجه آخر يكون االعتذار معه منفيا ، وهو ما قدمناه ونقلناه عن ابن                  
األعلم ، وأنه يف املعىن مثل ، وقد صرح به هنا ستأنف قد يكون على معىن السببيةخروف من أن امل

�m��~��}��|���{l ]ورده ابن عصفور بأن اإلذن يف االعتذار قـد حيـصل وال             ]36: فاطر 
حيصل اعتذار ، خبالف القضاء عليهم ، فإنه يتسبب عنه املوت جزما ، ورد عليه ابن الضائع بأن                   

 أنه قد حيـصل اإلتيـان وال        جائز بإمجاع ، مع   ) ما تأتينا فتحدثنا    ( النصب على معىن السببية يف      
 إن جميء الرفع ذا املعىن قليل جدا ، فال حيسن محـل الترتيـل              : حيصل التحديث ، والذي أقول      

   )1( )).  عليه
، فكأنـه     بعدها داخل يف سلك النفي السابق      ، والفعل الذي  ... فالفاء هنا عاطفة    ...  (( : قالو
  )2( )) .ال يؤذن هلم فيعتذرون :  قيل

  )3( )) ...ال يؤذن هلم باالعتذار فكيف يعتذرون ؟ : أي  (( :وقال
  ــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

   .452-451: مغين اللبيب-)1(
  .322: شرح شذور الذهب-)2(
   .324 :املصدر نفسه-)3(
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����-�)1(و���א	�ز� �

�m~��}��|��{��z���y��x��w��v��u��t��s��r� �

��¡�����l   
أو   �m����£��¢lبدليل ما بعده ، وهذا املقدر هو العامـل يف           ؛  أي لتبعثن   ...  (( : قال ابن هشام  

   )2( )) .وهو بعيد لبعده  ��m��u��t����sl اجلواب  :ذكر ، وقيلعامله ا
�m��Ë��Ê��É��Èl  

�:  على الصواب عندما تكلموا على تفسري قوله تعـاىل )3(وأورد املفسرون البيت (( : قال ابن هشام 
�m�Ê��É��Èl       الساهرة : ومن الغريب قول قتادة      ...فقالوا الساهرة وجه األرض وأنشدوه

4( )). ا ال نوم فيها جهنم ، أل(  
�m��Ê�����É��È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½��¼l  
   )6( )) .  هي املأوى له :التقدير : )5(وقال املانعون، األصل مأواه  (( : قال ابن هشام

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   .أما سورة النبأ فلم أجد البن هشام تفسريا هلا وال جلزء منها-)1(
   .604: مغين اللبيب-)2(
 .سجيع مجيل اجلبيلي:حتق.انظر ديوانه.،وهو ألمية بن أيب الصلت)وما فاهوا به هلم مقيموفيها حلم ساهرة وحبر  (وهو-)3(

   .121: م1998،دار صادر،بريوت،1:ط
   .411: اهدختليص الشو-)4(
  .نائبة عن الضمري) الـ(ألن تكون :املانعون -)5(
   .468: مغين اللبيب-)6(
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�س������و������� �

�m��{�����z��y��x��w��v����u��t��sl   
 ألن ؛) مث ( فعطف اإلقبار على اإلماتة بالفاء ، واالنتشار على اإلقبار بـ ...  (( :  ابن هشامقال
  )1()). ى عن ذلك ر يعقب اإلماتة ، واالنتشار يتراخاإلقبا

�m��¢���¡�����~����}��|l  
ـ )  مل ( املضارع وقلبه ماضيا ، كما أن حرف جزم لنفي " ملا" (( : قال ابن هشام   ىن كذلك ، واملع

   )2( )). أن اإلنسان مل يقض بعد ما أمره اهللا تعاىل به حىت خيرج من مجيع أوامره 
�m��À��¿��¾l  

أي أا   m�¿¾l : قال اهللا تعاىل  ، وقد يستعار الغلب لغلظ غري العنق        (( : قال ابن هشام  
  )3()) .غلبت األشجار 

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   .452: شرح شذور الذهب-)1(
   .92: نفسهاملصدر -)2(
   .60: شرح قصيدة بانت سعاد-)3(
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��������و���א	�$و �

�m�£��¨����§��¦����¥������¤�l   

  )2()) .  أي مبتهم�lِبظَِنٍني£��¤������¥����¦��m:  )1(قرأ بعض القراء (( : قال ابن هشام
   )4( )).  ما هو ببخيل:  فمعناه )3(دأي ما هو مبتهم على الغيب ، وأما من قرأ بالضا (( : قالو
  

  ــــــــــــــــــــــــ
������و���א=��ط �

�m�e��d��c���i��h��g��f�l   
أي يف   ��m��h��g��f��e��d��cl : قوله تعـاىل  : ... قال صاحب الترشيح     (( : قال ابن هشام  

شرطية أو زائدة ، وعليهما فاجلملة صـفة        "ما": قال أبو البقاء    ... أي صورة مشيئته أي يشاؤها      
  .)5(ه ، انتهى كالم"ركبك"متعلقة بـ" يف"ا ، ولصورة ، والعائد حمذوف ، أي عليه

 إذ ال   ؛ زائـدة    "ما"أن يقطع بأن    ) اجلملة صفة   : ( وقال  " ركبك"بـ  " يف"وكان حقه إذ علق     
إن : ة ، والـصواب أن يقـال        يتعلق الشرط اجلازم جبوابه ، وال تكون مجلة الشرط وحدها صف          

 ،" ركبك" متعلقة بـ    " يف"والتقدير شاءها ، و   .  وحدها    )شاء( زائدة فالصفة مجلة    "ما"قدرت  
ـ        أو  أي وضعك يف صورة أي صورة ، وإن       " عدلك" باستقرار حمذوف هو حال من مفعوله ،أو ب

  ، )عليهـا   : (  شرطية فالصفة جمموع اجلملتني ، والعائد حمذوف أيضا ، وتقـديره             "ما"قدرت  
ـ  " يف"وتكون         مث اسـتؤنف مـا     ،   أي عدلك يف صـورة أي صـورة          " عدلك"حينئذ متعلقة ب
    )6( )). بعده 

  ــــــــــــــــــــــــ
� �

                                                 

   .)6/380: (احلجة للقراء السبعة:انظر. ابن كثري وأبو عمرو والكسائيوهي قراءة-)1(
 .)6/380: (احلجة للقراء السبعة:انظر. : البن هشاملزجاجيشرح مجل ا-)2(
   .92: وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر ومحزة-)3(
   .377: شرح شذور الذهب-)4(
   .1274: التبيان يف إعراب القرآن-)5(
   .533: مغين اللبيب-)6(
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�و���א	�ط���ن���� �

�m��¶��µ�� �́�³��������²��±l   
ضمري :  األوىل   "هم"إن   �m���²��±��µ��´��³����lقول بعضهم يف    ...  (( : قال ابن هشام  

   مفعـول   "هـم "والصواب أن   ،  كذلك ، أو مبتدأ وما بعده خربه        : رفع مؤكد للواو ، والثانية      
 إذا أخذوا    : بغري ألف بعدها ، وألن احلديث يف الفعل ال يف الفاعل ، إذ املعىن               لرسم الواو   ؛ فيهما

إذا أخذوا :  وإذا جعلت الضمري للمطففني صار معناه .من الناس استوفوا ، وإذا أعطوهم أخسروا       
 ألن احلديث   ؛  وهو كالم متنافر   .استوفوا وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على اخلصوص أخسروا           

  )1 ()). عل ال يف املباشر يف الف

   )2( )). وا هلم أو وزنوا هلم أي كال (( : وقال
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
قא=���و����*��� �

�m��¬��«��ª��©��¨l   
   )3( )).  أي حاال بعد حال (( : قال ابن هشام

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

�ق�����و���א	ط)4(�� �

�m��Q��P��O��N����������M��L��Rl   
يدت ما بني   وأبطل العمل وز  " إن" فخففت   ،أن كل نفس لعليها حافظ      :   أي (( : قال ابن هشام  

  �m��C��B���Al: اجلملة جواب لقوله سـبحانه وتعـاىل        و  ،  على تأكيد  الالم واخلرب تأكيدا  

                                                 

   .556 :السابقاملصدر -)1(
   .168: ختليص الشواهد-)2(
   149:  واملغين)3/39: (لكأوضح املسا-)3(
   .أما سورة الربوج فلم أجد البن هشام تفسريا هلا وال جلزء منها-)4(
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 حـرف   "ملـا "و، نافية  " إن"ـ  ف،  ما كل نفس إال عليها حافظ        : وأما من قرأ بالتشديد فاملعىن     

   )1( )) وهو كلمة واحدة، استثناء مبرتلة إال 
املكسورة جاز اإلمهال واإلعمال ، واألكثر اإلمهال ،        )  إنَّ( مث إن كان احلرف املخفف       (( : قالو
 "ملا" نافية ، و"إن" ـ ف)3( من شددها وأما)2("ملا" فيمن خفف ميم     �m����Q��P��O��N����������M��Ll  :حنو

   )4( )). .. مبعىن إالّ
ما كل نفـس    :   بتشديد امليم ، أي    ���m����Q��P��O��N����������M��Ll قراءة بعض السبعة  ...  (( : قالو

  )5( )). إال عليها حافظ 

m����g������f��e��d����c ���k�������j������i��hl  

m���e��d����c:بالرجع من قوله تعـاىل    �������m������j������i��hlعلق...الزخمشري  ...  (( : قال ابن هشام  

��������fl . ..     متعلقة مبحـذوف  " يوم"والصواب أن     ..."لقادر" وهو   "إن"فإن فيها الفصل خبرب ،   
 ألن قدرته تعاىل ال تتقيد بذلك اليوم وال         ؛تصب يوم بقادر    يرجعه يوم تبلى السرائر ، وال ين      : أي  
   )6( )) .بغريه 

�m���v����������u��t��sl   

  )7()) . أي ذات املطر (( : قال ابن هشام
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
� �

� �

� �
                                                 

 ).264-2: (شرح اللمحة البدرية-)1(
  ).6/397: (احلجة للقراء السبعة:انظر.وهم ابن كثري ونافع وأبو عمرو والكسائي-)2(
 ).6/397: (املصدر نفسه:انظر.وهم عاصم وابن عامر ومحزة-)3(
 .304-303: شرح شذور الذهب-)4(
 .116 :قواعد اإلعراب. 27: مغين اللبيب-)5(
   .502: مغين اللبيب-)6(
   .73: شرح قصيدة بانت سعاد-)7(
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�	<�����و���א�� �

�m��s��r��q��p��ol   
  .)1( )). جيوز فيه كون األعلى صفة لالسم أو صفة للرب  (( : قال ابن هشام

�m��¤��£��¢��¡�����~��}��|l  
ح علـى   وهذا لـيس بـصحي    ،   "غثاء" إنه صفة لـ     "أحوى"قول بعضهم يف     (( : قال ابن هشام  

اإلطالق ، بل إذا فسر األحوى باألسود من اجلفاف واليبس ، وأما إذا فسر باألسود مـن شـدة              
) يمـا   ق( صفة لغثاء كجعل    فجعله  ،   ]64 :الرمحن[ �m����Ålاخلضرة لكثرة الري كما فسر      

   )2( )) . وأخر لتناسب الفواصل  ،، وإمنا الواجب أن تكون حاال من املرعى) لعوجا ( صفة 
   )3( )). فمضت مدة فجعله غثاء : التقدير ...  �m��¢��¡�l ... (( : لقاو

�m��½��¼��»��º��¹l   
�m���j��i :  مثـل  )وإن مل تنفع    ( : إن التقدير   : وقيل يف هذه اآلية      (( : قال ابن هشام  

���kl ]إمنا قيل ذلك بعد أن عمهم بالتذكري ولزمتهم احلجـة ،           :  أي والربد ، وقيل      ]81:النحل
عظ الظـاملني إن    : ( كقولك  ،   لنفع التذكري فيهم     ومعناه ذمهم واستبعاد  ،   ظاهره الشرط     :يلوق

    )4( )). تريد يذلك االستبعاد ال الشرط ، ) مسعوا منك 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
� �

� �

� �

� �

                                                 

   .528: مغين اللبيب-)1(
   .497: املصدر نفسه-)2(
   .)3/321: (أوضح املسالك-)3(
   .28: مغين اللبيب-)4(
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�)1(��!����و���א	� �

�mz���y������x��w��v��u��t��s��r��q��p���o{��¡��������~��}��|��l  
أي انته عـن    ��������mz���y������x��w��v�{�l :���� حرف ردع وزجر يف حنو     "كال" (( : ال ابن هشام  ق

    )2( )). هذه املقالة 
�m��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹���¸��¶��µ��´����³l   
�m��»��º��¹���¸��¶��µ��´����³ : وليس من تأكيد االسم قوله تعـاىل       (( : قال ابن هشام  

��À��¿��¾��½��¼l               بعـد خالفا لكثري من النحويني ؛ ألنه جاء يف التفسري أن معناه دكا
أنه ترتل مالئكة كل    m����¿��¾��lوأن معىن   ،  دك ، وأن الدك كرر عليها حىت صارت هباء منبثا           

  مساء ، فيصطفون صفا بعد صف حمدقني باجلن واإلنس ، وعلى هذا فليس الثـاين فيـه تأكيـدا                   
    )3( )).   باباً التكرير ، كما يقال علمته احلساب باباًلألول ، بل املراد به

    )4( )).  أي أمره ، الستحالة احلقيقي... ��m¼��»�lحذف االسم املضاف  (( : قالو
�m��E��D��C���B��Al  

    )5( )).  للتعليل ، أي ألجل حيايت يف اآلخرة:  أي يف حيايت ، وقيل  (( : قال ابن هشام و
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   . البن هشام تفسريا هلا وال جلزء منهاأما سورة الغاشية فلم أجد-)1(
   .106: شرح قواعد اإلعراب-)2(
   .391: شرح قطر الندى-)3(
   .579: مغين اللبيب-)4(
   .210: املصدر نفسه-)5(
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�	د�����و���א	��� �

�m�� �̈�§��¦���¥��¤������£��¢���¡�����~��}��|���{����z��y��x��w��v����u��t��s

��°��¯��®��¬��«��ª���©l   
 فيـه مكـررة يف      "ال" فإن   ��m����u��t��s...l : وأما قوله سبحانه وتعاىل    (( : قال ابن هشام  

 ،  )1(ة وال أطعم مسكينا ، ألن ذلك تفسري للعقبة ، قاله الزخمشري           فال فك رقب  : املعىن ، ألن املعىن     
معطوف عليه وداخل يف النفي ، فكأنـه         �m����µ���´��³����������²��±l إمنا جاز ألن     :وقال الزجاج   

ال :  وقـال بعـضهم      .) ال أكل وشرب    ( ولو صح جلاز      .)2(انتهى . فال اقتحم وال آمن     :قيل
 اقتحم ، مث حذفت اهلمزة حتضيض ، واألصل فأال: وقال آخر  .ال يفعل خريا   دعائية ، دعاء عليه أ    

    )3( )).  وهو ضعيف
ذي أو أن يطعم يف يـوم       :  تقديره   m��§��¦���¥��¤������£��¢���¡����lيف   (( : قال ابن هشام  و

    )4( )).  مسغبة يتيما
   )5( )). أي فقر وفاقة " ذا متربة"و� (( :وقال 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   .)6/378: (يف الكشاف-)1(
   .)5/329: (معاين القرآن وإعرابه-)2(
   .239-238: مغين اللبيب-)3(
   .361: شرح قطر الندى-)4(
   .431: املصدر نفسه-)5(
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�س������و���א	* �

�m��R��Q��P��O��N������M��L���K��J�����I��H��G����F��E��D��C��B��A

��[��Z��Y��X��W���V��U��T��Sl   
 ممن منع العطف املذكور ، وهلذا اجته له أن يسأل يف قوله             )1(واعلم أن الزخمشري   (( : قال ابن هشام  

 ؛عـضل    م "إذا"نصب  :  فإن قلت  : اآليات ، فقال  ���m���F��E��D��C��B��A�l : تعاىل
" إذا" عطف على    "إذا" وقعت يف العطف على عاملني ، يعين أنَّ          �ألنك إن جعلت الواوات عاطفة    

وإن :  املخفوضة بواو القسم ، قـال     " الشمس"فوضات عطف على     ، واملخ  "أقسم"املنصوبة بـ   
على استكراهه ، يعين أما استكرها ذلك لـئال         جعلتهن للقسم وقعت فيما اتفق اخلليل وسيبويه        

     حيتاج كل قسم إىل جواب خيصه ، مث أجاب بأن فعل القسم ملا كان ال يذكر مـع واو القـسم                     
  . صارت كأا هي الناصبة اخلافضة فكان العطف على معمويل عامل - خبالف الباء -

�m��|��{��z: بقوله   اعترض عليه    وهذه قوة منه واستنباط ملعىن دقيق ، مث       : قال ابن احلاجب    

���h��g��f��e��d����c�����b��a��`���_����~���}l ]فإن اجلـار هنـا     ]18-15:التكوير   
  . الباء ، وقد صرح معه بفعل القسم ، فال ترتل الباء مرتلة الناصبة اخلافضة ، اهـ

وال )  عمـرو    جـرةِ يف الدار زيد واحل   ( وبعد ، فاحلق جواز العطف على معمويل عاملني يف حنو           
  .إشكال حينئذ يف اآلية 

إذا كان  :  وقيل:  وال مستقال ، فقال يف كتاب النهاية      وأخذ ابن اخلباز جواب الزخمشري فجعله ق      
�m��l�����k��j��i��h�����g��f: أحد العاملني حمذوفا فهو كاملعدوم ، وهلذا جاز العطف يف حنو            

��ml ]على كالم غري الزخمشري ، فينبغي لـه أن يقيـد         ه وقف يف ذلك   ـوما أظن   .]2-1:الليل 
   )2()) . ذف بالوجوبـاحل

  ــــــــــــــــــــــــــ
� �

� �

                                                 

   )6/381: (يف الكشاف-)1(
   .458-457: مغين اللبيب-)2(
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��)1(�<�����و���א	? �

�m��g��f��e��d��c��bl  

 قيل إن الواو حتتمل العاطفة والقسمية ، والصواب األول ، وإال الحتاج كـل              (( : قال ابن هشام  
    )4( )).  )3( والنازعات)2(ء يف أوائل سوريت املرسالت إىل اجلواب ، ومما يوضحه الفاقسم
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

                                                 

   .أما سورة الليل فلم أجد البن هشام تفسريا هلا وال جلزء منها-)1(
)2(-�m�X�W��o��n��m��l��k��j���i���h��g��f���e��d��c���b��al .  
)3(-�m�X�W�}��|��{��z���y��x��w��v��u��t��s��r��¡�����~�l .   
   .529: مغين اللبيب-)4(
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��>��*���و���א	�� �

�m��}��|��{��z��y��x��w��v���ul   
في ما بعدها لزم ثبوته إن كان منفيـا ، ألن           ومن جهة إفادة هذه اهلمزة ن     ...  (( : قال ابن هشام  

:  ملا كـان معنـاه       �m��x��w��v���ul على   mz� lذا عطف   وهل... نفي النفي إثبات    
  : وهلذا أيضا كان قول جرير يف عبد امللك ... شرحنا 

  )1(       وأندى العاملني بطون راح ستم خري من ركب املطايا أل
ولو كان على االستفهام احلقيقي مل يكن مـدحا          ،إنه أمدح بيت قالته العرب      :  مدحا ، بل قيل   

  )2()) . ةبتال

�m��±�����°����������¯��®�����¬��«��������ª���������©��¨��§l  
إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غري األوىل ، وإذا أعيدت معرفة أو             " :قوهلم   (( : قال ابن هشام  
لن يغلـب    ﴿ ومحلوا على ذلك ما روي    . "  كان الثاين عني األول     ، فة أو نكرة  معر أعيدت املعرفة 
   )3(﴾ عسر يسرين
 ،  إن مع العسر يـسرين    : املعىن  ذكر العسر مع األلف والالم مث ثىن ذكره ، فصار           :  قال الزجاج 

   . )4(هـا
   يكون الثـاين غـري     ، ف  ) اشتريت فرسا مث بعت فرسا     (:  يشهد للصورتني األوليني أنك تقول    و

  : ماسي  قول احل)5(مث بعت الفرس ، لكان الثاين عني األول ، وللرابع:  األول ، ولو قلت
  وانـقوم إخـال : ـالنـ     وقل  ـذهين ـنا عن بـحـصف

                                                 

   . مضى ختريج البيت-)1(
   .21: مغين اللبيب-)2(
: م1989-هـ1410الرياض،،مكتبة الرشد،1:ط.مصطفى مسلم حممد:حتق.أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه-)3(

 عن )24/496: (وأخرجه الطربي . مرسال�عن احلسن عن النيب ) 24/495: (والطربي يف تفسريه. )2/380(
عبد اهللا حممد :حتق.السخاوي:انظر املقاصد احلسنة.وروي مرفوعا عن جابر وسنده ضعيف .قتادة مرسال أيضا

رواه اإلمام مالك يف املوطأ موقوفا و. 339-338 :م1979-هـ1399،دار الكتب العلمية، بريوت،1:ط.الصديق
 ،دار إحياء التراث العريب،بريوت،)دط. (بد الباقيحممد فؤاد ع:حتق.كتاب اجلهاد،باب الترغيب يف اجلهاد:�عن عمر
 ).2/446( :م1985-هـ1406

 )5/341: (معاين القرآن وإعرابه للزجاج-)4(
   .أي ويشهد إلعادة املعرفة نكرة-)5(
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  )1(واـذي كانـالـن قوما كـ       عـام أن يرجـى األيـعس 

  : ويشكل على ذلك أمور ثالثة 
 إن ( : أن اجلملة الثانية تكرار للجملة األوىل ، كما تقول    �m�v���ulأن الظاهر يف آية     :  أحدها
لزيد داروعلى هذا فالثانية عني األوىل ) اا إن لزيد دار .  
لو كان العسر يف جحر لطلبه اليسر حىت يدخل عليه ، إنـه لـن               ": أن ابن مسعود قال     :  والثاين

 ؛ فدل على ما ادعينا من )3(  ، مع أن اآلية يف قراءته ويف مصحفه مرة واحدة          )2("يغلب عسر يسرين  
كأن يكون فهمه   ،  ره ، بل هو من غري ذلك         من تكر  "اليسر"التأكيد ، وعلى أنه مل يستفد تكرر        

  .مما يف التنكري من التفخيم فتأوله بيسر الدارين 
��m��h : حكام األربعة ، فيشكل على األول قوله تعاىل       أن يف الترتيل آيات ترد هذه األ      :  والثالث

��l��k���j��il ــة ــروم[ اآليـ  �m}�������|��{�������z��y��x��w��v~�������l ]54 :الـ

��m��L��K���J��I  : قولـه تعـاىل    احد سبحانه وتعاىل ، وعلى الثاين      واهللا إله و   ]84:زخرفال[

O��N��MPR��Q��S��l ]خـاص ، وهـو الـصلح بـني         فالصلح األول  ]128: النساء  
��  : �m��H��Gا على استحباب كل صلح جائز ، ومثله      لالزوجني ، والثاين عام ، وهلذا يستد      

��J���Il ]قوله تعاىل  وعلى الثالث .  ال يكون فوق نفسه      شيء وال ]88 :النحل :  m�����x��w�

�y��`��_��~��}�����|��{��z����l ]والثـاين    عـام  ؛ فإن امللك األول    ]26 :عمران آل 
��������� الثـواب ،   والثاين العمل فإن األول ؛   ]60 :الرمحن[ �m´��³��²���±��°lخاص ،   

�m¥��¤��£��¢��¡������~l ]القاتلـة والثانيـة    فإن األوىل ؛   ]45: املائدة  
�|��m����{��z��y��x��w��v���u : وعلـى الرابـع   . ية اآلية   املقتولة ، وكذلك بق   

}~l ]وقوله  ]153 :النساء ، :  
  )4(   إذ الناس ناس والزمان زمان   ........................

                                                 

   .12-11: ديوان احلماسة:انظر).شهل بن شيبان(البيتان للفند الزماين-)1(
   . )24/496: (والطربي .)381-2/380( :أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه-)2(
   ).6/398(: الكشاف. 176: خمتصر يف شواذ القرآن-)3(
لرجل :قيل).بالد ا كنا وكنا من اَهلها  إذ الناس ناس والبالد بالد(:هكذا)21/105: (أنشده صاحب كتاب األغاين-)4(

   .من عاد



اجلمع والترتيب والتحقيق:  القسم التطبيقي 

 362 

  
 

 القسم الثاين
  :  وإمنا هذا من باب قوله فإن الثاين لو ساوى األول يف مفهومه مل يكن يف اإلخبار به عنه فائدة ، 

  )1(أنا أبو النجم وشعري شعري
  .وشعري مل يتغري عن حالته : أي 

  فإذا ادعى أن القاعدة فيهن إمنا هي مستمرة مع عدم القرينة ، فأما إن وجدت قرينـة فالتعويـل                  
   .عليها ، سهل األمر 

 محل على الظـاهر ،      هذا:  لن يغلب عسر يسرين ؟ قلت     :   معىن ما:  فإن قلت   : ويف الكشاف 
أن :  لغ ما حيتمله اللفظ ، والقول فيـه       وبناء على قوة الرجاء ، وأن وعد اهللا ال حيمل إال على أب            
 ]15:املرسالت[ �m��»��º���¹��¸lاجلملة الثانية حيتمل أن تكون تكريرا لألوىل كتكرير 

ـ :  ون األوىل جاء زيد زيد ، وأن تك     :  وكتكرير املفرد يف  ،  اها يف النفوس    لتقرير معن  ة بـأن   دِع
 مستأنفة بأن العسر متبوع باليسر ال حمالة ، فهمـا           ِعدة:  ر ال حمالة ، والثانية    العسر مردوف باليس  

يسران على تقدير االستئناف ، وإمنا كان العسر واحدا ألن الالم إن كانت فيه للعهد يف العـسر                  
،  ) إن مع زيد ماال إن مع زيد ماال        ( : و هو ؛ ألن حكمه حكم زيد يف قولك        الذي كانوا فيه فه   

جلنس ، ض اعوإن كانت للجنس الذي يعلمه كل أحد فهو هو أيضا ، وأما اليسر فمنكر متناول لب               
ما تيسر هلم من الفتـوح يف        قد تناول بعضا آخر ، ويكون األول      مستأنفا ف فإذا كان الكالم الثاين     

يام اخللفاء ، وحيتمل أن املراد ما يسر الـدنيا          ما تيسر يف أ   :  ه عليه الصالة والسالم ، والثاين     زمن

ومها الظفـر   ]52:التوبة[ �ml���k�������j��������i��h��g��fml : ويسر اآلخرة مثل
  .    )2(هـ  ملخصاا.   والثواب

احلق أن يف تعريف األول ما يوجب االحتاد ، ويف التنكري يقع االحتمال ، والقرينة               :  وقال بعضهم 
وسع اهللا عليهم   ها هنا أنه عليه الصالة والسالم كان هو وأصحابه يف عسر الدنيا ، ف             ـتعني ، وبيان  

إن مـع  : خرة خري له من األوىل ، فالتقدير، مث وعد عليه الصالة والسالم بأن اآل       بالفتوح والغنائم   
 عسر عليه   وإن مع العسر يف الدنيا يسرا يف اآلخرة ، للقطع بأنه ال           ،  العسر يف الدنيا بسرا يف الدنيا       

   )3( )) .يف اآلخرة ، فتحققنا احتاد العسر ، وتيقنا أن له يسرا يف الدنيا ويسرا يف اآلخرة 
  ـــــــــــــــــــــــــ

                                                 

   .198: ديوانه:ظران.وهو أليب النجم العجلي).هللا دري ما جين صدري:(متامه-)1(
   .)398-6/397: (الكشاف-)2(
   .617-615: مغين اللبيب-)3(
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��)1(	ق����و���א	� �

�m��h��g��f����e��dl   
أي حقا ، إذ مل يتقدم على ذلك ما يزجر عنه ، كذا قال قوم ، وقد اعتـرض                    (( : قال ابن هشام  

          فكـذا ينبغـي يف  ، الـيت مبعناهـا     ) أال  ( بعدها ، وكذلك    ) أن  ( تفتح  ) حقا  ( ك أن   على ذل 
تح ا الكالم ، وتلك تكـسر       اليت يستف )  أالَ (يف اآلية مبعىن    " كالَّ"، واألوىل أن تفسر     ) كالَّ  ( 

  )2()) . ]62:يونس[��mABI�HG�F��E��D��C�����Jl :  ، حنو )إن( بعدها 

�m¿���¾��½��l  
 فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حـذف الـواو ،           "يدع"الالم الم األمر ، و     (( : قال ابن هشام  

    ، فليـدع أهـل     وظهرت الفتحة يف املنقوص خلفتها ، والتقدير      ،   مفعول ومضاف إليه     "ناديه"و
   )3( )) . هناديه ، أي أهل جملس

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

����و���א	�د�   �

�mD��C��B��A��F��E��l   
   )4( )). وأنه غين عن التفسري ،  أي القرآن ، ويف ذلك شهادة له بالنباهة (( : قال ابن هشام

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

� �

� �

� �

� �
                                                 

   .أما سورة التني فلم أجد البن هشام تفسريا هلا وال جلزء منها-)1(
   .34-33: شرح شذور الذهب-)2(
   .92: املصدر نفسه-)3(
   .169: نفسهاملصدر -)4(
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������و���א	� �

�mt��s���r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��huw��v��� �

��y��x���l � �
�)1( )) . أي دين امللة القيمة m�x���wv�l (( : قال ابن هشام �

�mL��K���J����I��H��G��F��E��D��C��B��AMR��Q��P��O��N��S��T��
���X����W��V���Ul  

   )2( )). رضي عنه مبعىن أقبل عليه بوجه وده  (( : قال ابن هشام
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

                                                 

   .583: مغين اللبيب-)1(
   .634: املصدر نفسه-)2(
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-�  �)1(���و���א	�د

�m�q��p���o��n��m���l��k��j��i��h��g��f��e� �
��r���u��t�����sl   

 ... ومن وافقه إىل أن املراد بالعاديات اإلبل اليت حيج عليهـا             )2(�ذهب علي    (( : قال ابن هشام  
  : واستدلوا بثالثة أمور)3(وزعم األكثرون أن املراد بالعاديات خيل الغزاة

  .ل خبالف أخفاف اإلب، أن اخليل هي اليت تقدح النار حبوافرها إذا صادفت احلجارة  : أحدها
  .أن الضبح صوت خيرج من أجواف اخليل ال اإلبل  : والثاين
  .أن النقع غبار أرض احلرب  : والثالث

 يـشبه   هلا غبار مسع هلا صوت يشبه الضبح  ، وثاروأجيب بأن اإلبل إذا أجهدت نفسها يف السري      
ون من مجع   النقع ، ودفعت احلجارة بعضها يف بعض فأوردت النار ، وبأن احلجاج ملا كانوا يدفع              

   .)4("ريأشرق ثبري كيما نغ" : ا كانوا يقولونيف أول النهار شبهوا باملغريين ، وهلذ
فرس :  واحتجوا بأن السورة مدنية نزلت بعد وقعة بدر ، ومل يكن معهم يف تلك الوقعة إال فرسان   

  )7()) . )6( وفرس للمقداد)5(للزبري
� �

� �
                                                 

   .أما سورة الزلزلة فلم أجد البن هشام تفسريا هلا وال جلزء منها-)1(
 وصهره، �،ابن عم رسول اهللا )هـ ق23(هو علي بن أيب طالب بن عبد املطلب،أبو احلسن القرشي اهلامشي،ولد سنة -)2(

شهد حد العشرة املبشرين، بعد خدجية،رابع اخللفاء الراشدين،وأ�أول من آمن من الرجال،وأول من صلى مع النيب 
   .)296-4/295: (األعالم. 543-522: االستيعاب:انظر ترمجته).هـ40(تويف سنة .وله مناقب كثريةاملشاهد،

   .)575-24/570: (تفسري الطربي:انظر تفصيل ذلك-)3(
   .)32/65( :تفسري الفخر الرازي:انظر.أي نسرع يف اإلفاضة،وهي كلمة كانت تقوهلا العرب يف اجلاهلية-)4(
،أسلم وهو ابن مخس عشرة  � رسول اهللا  عمةُهو الزبري بن العوام بن خويلد،أبو عبد اهللا،القرشي األسدي،أمه صفيةُ-)5(

أول من سل سيفا يف سبيل اهللا،شهد بدرا ومل يتخلف عن غزوة غزاها ،من املبشرين باجلنة،�سنة،حواري رسول اهللا 
  ).9-4/7: (اإلصابة .264-261:  يف معرفة األصحاباالستيعاب:رمجتهانظر ت).هـ36(تويف سنة .�رسول اهللا 

هو املقداد بن عمرو،ويعرف بابن األسود،أبو األسود أو أبو عمرو أو أبو سعيد،الكندي البهراين احلضرمي،ولد سنة -)6(
 واملشاهد بعدها،أول حد السبعة الذين كانوا أول من أظهر اإلسالم،هاجر اهلجرتني،وشهد بدراأسلم قدميا،أ )هـ ق37(

  ).7/282: (األعالم .)9/273: (اإلصابة:انظر ترمجته).هـ33(تويف سنة .من قاتل على فرس يف سبيل اهللا
   .72: شرح قصيدة بانت سعاد-)7(
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�m��¥��¤��£����¢��¡l   

   )1( )) .  وإنه من أجل حب املال لبخيلأي (( : قال ابن هشام
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
�5��)2(���و���א	�$ �

�m��p��o��n���m������l��kl   
  )3( )) . أي الرتدعتم وما أهلاكم التكاثر (( : قال ابن هشام

�m���~��}��|��{��z��yl  

، منقـول   ملراد بالنعيم املاء الباردهل ما يقوله بعض الناس من أن ا    ... :  مسألة (( : ابن هشام قال  
  ؟ التفسري من كتب
أول ما يسأل العبد يوم      ﴿ : ، ويف احلديث   ، واملاء البارد من مجلته     النعيم أعم من ذلك   :  اجلواب
 )4(رواه الترمـذي   ﴾ .، وأروك من املاء البارد أمل أصح جسمك:  ، أن يقال له     عن النعيم   القيامة
    )6())  .)5(يف سننه

  ـــــــــــــــــــــــــــ
� �

� �

� �

� �

                                                 

   .206: مغين اللبيب-)1(
   .أما سورة القارعة فلم أجد البن هشام تفسريا هلا وال جلزء منها-)2(
   .606: مغين اللبيب-)3(
،من أئمة علماء احلديث )هـ209(هو حممد بن عيسى بن سورة،أبو عيسى،السلمي البوغي الترمذي،الضرير،ولد سنة -)4(

السنن،والشمائل :وحفاظه،تتلمذ للبخاري وشاركه يف بعض شيوخه،وكان يضرب به املثل يف احلفظ،من تصانيفه
   ).6/322: (األعالم). 4/278: (وفيات األعيان:انظر ترمجته).هـ279(تويف سنة .احملمدية، والتاريخ والعلل

   .صحيح:قال األلباين.762): 3358(كتاب التفسري،باب ومن سورة أهلاكم التكاثر،برقم -)5(
   .30-29: أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن-)6(
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��)1(���و���א	��ل �

�m��d���c��b��a��`�����_��~��}l   
   )2( )).  أي فعل فعل ربك:  إذ املعىن ... (( : قال ابن هشام

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

����و���(��ش� �

�m��H���G��F��E��D��C��B��Al  
  )3( )).   إليالفهم الرحلتنيأي فليعبدوا رب هذا البيت (( : قال ابن هشام

ـ  ���mB��Al  :وقوله تعاىل  (( : قالو  : مبـا قبلـه ، أي     :  وقيـل    "فليعبدوا"����وتعلقها ب
m���x��w�����v��u������B��Al ســورة مــا يف مــصحف أيبــح بأورج  

:   ، وقيـل   إمنا كان لكفرهم وجرأم على البيـت       ) لهم كعصف جع ( ، وضعف بأن    )4(واحدة
    )5()) . عجبواة مبحذوف تقديره امتعلق
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
� �

� �

� �

� �

� �

                                                 

   .أما سورة اهلمزة فلم أجد البن هشام تفسريا هلا وال جلزء منها-)1(
  .203: ين اللبيبمغ-)2(
   .)2/202: (أوضح املسالك-)3(
   .)6/435: (الكشاف-)4(
   .206: مغين اللبيب-)5(
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��)1(���و���א	�,� �

�mr���q��p��os���w��v��u������t��l   
للمصاحبة ،  ���فقيل m��q��p��ol :  قوله تعاىل  منوقد اختلف يف الباء      (( : قال ابن هشام  

ما ال يليق به ، وأثبت له ما يليق         واحلمد مضاف إىل املفعول ، أي فسبحه حامدا له ، أي نزهه ع            
 أي سبحه مبا محد به نفسه ؛ إذ ليس كل ترتيه             ؛ به ، وقيل لالستعانة ، واحلمد مضاف إىل فاعل        

    )2( )).  مبحمود ، أال ترى أن تسبيح املعتزلة اقتضى تعطيل كثري من الصفات
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
����و���א	��د �

�md��c���b��a��`��_��~��l   
أي مل يغن ، واالستفهامية فتكون مفعوال مطلقا ،         ،  النافية  :  األوىل   "ما"حتتمل   (( : قال ابن هشام  

 أي إغناء أغىن عنه ماله ، ويضعف كونه مبتدأ حبذف املفعول املضمر حينئذ ، إذ تقديره         :والتقدير
ذوفة يف اآلية مفعول مطلـق ،  إال أن اهلاء احمل) زيد ضربت ( أي إغناء أغناه عنه ماله ، وهو نظري      

الثانية فموصول امسي أو حريف ، أي والذي كسبه ، أو وكسبه ،             " ما"ويف املثال مفعول به ، وأما       
 لزم التكرار لتقدم ذكر املال ، وجياب بأنه جيوز           ،  والذي كسبه   :وقد يضعف االمسي بأنه إذا قدر     
 )3( ﴾جل من كسبه وإن ولده مـن كـسبه          أحق ما أكل الر    ﴿: أن يراد ا الولد ؛ ففي احلديث        

  )4( )).  ]10:آل عمران[ �m���I���H��G��F��E��D��������l : نظريواآلية حينئذ 

�m��m��l��k���jl  
  )6 ()) .  على الذم)5(وقرأ عاصم بالنصب، قرأ اجلمهور بالرفع على اإلتباع  (( : قال ابن هشام

                                                 

   .أما سور املاعون والكوثر والكافرون فلم أجد البن هشام تفسريا هلا وال جلزء منها-)1(
   .106: مغين اللبيب-)2(
   .392: )3528(ده،برقم أبواب اإلجارة،باب يف الرجل يأكل من مال ول:أخرجه أبو داود يف سننه-)3(
   .304-303: مغين اللبيب-)4(
   .236: الكايف يف القراءات السبع ).6/451( :احلجة للقراء السبعة-)5(
   .387: شرح قطر الندى-)6(
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 القسم الثاين
 

وبالرفع إما على اإلتباع أو     ،  بالنصب بإضمار أذم    �������m����l��k�lيقرأ يف السبع   (( : قالو
   )1( )). بإضمار هي 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

�)2(���و���א	�س �

�m��z��y���x��w��v��ul   
 إما  ��my���x��w��v��ul يف )3(قول الزخمشري ... ومن الوهم    (( : ابن هشام قال  

أما أجريا جمرى اجلوامد ؛ إذ يستعمالن غـري         عطف بيان ، والصواب أما نعتان ، وقد جياب ب         
   )4( )).  "إله واحد وملك عظيم: "ي عليهما الصفات ، حنو قولنا وجتر، جاريني على موصوف 

  
  ــــــــــــــــــــــــ

 

                                                 

   .440: شرح شذور الذهب-)1(
   .أما سورتا اإلخالص والفلق فلم أجد البن هشام تفسريا هلما وال جلزء منهما-)2(
   .)6/468: (لكشافيف ا-)3(
   .530: مغين اللبيب-)4(
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ةـخـامتـ  

 
  خامتة

 النحوية واللغوية     ورسائله ه ما فسره ابن هشام من كتب       قرابة عامني أمجع   وبعد ، فبعد مضي    

رتب ذلك حسب ترتيب السور يف املصحف الشريف ، حمققا اآلثار واألقوال الواردة             املطبوعة ، وأ  

 بإذن  –ضمنها  ها أنا أصل إىل خامتة هذا البحث املبارك ، واليت سأ          وبعد الدراسة النظرية ،     فيه ،   

  . ما توصلت إليه من نتائج وما ظهر يل من توصيات –اهللا تعاىل 

 راجيا منه عز وجل كما وفقين إىل اإلمتام أن يبلغين دار السالم ، هو ويل                 ،  باهللا ا مستعين - فأقول

   : - ذلك والقادر عليه

 هشام األنصاري   بنعبد اهللا بن يوسف     خلصت من خالل الباب األول منه إىل أن         : القسم األول   

وإحـدى وسـتني    املصري مولدا ونشأة ، الذي عاش يف الفترة املمتدة بني سنة مثان وسـبعمائة               

  .فسرين امل من العلماء - إضافة إىل ما هو معروف عنه من أنه النحوي –وسبعمائة ، يعد 

ـ             ،   من العلماء     :قلت   يـد  ىمن خالل ما ذكرته من طلبه للعلم واجتهاده يف ذلك ، وتلمذته عل

 مـع مهتـه     - ه يف ذلك  ت، مث تصدره للتعليم وتأليفه ألكثر من مخسني كتابا ، ساعد          كبار   علماء

 مهدا للحـضارة    - آنذاك   – اليت كانت ،  الظروف اجليدة اليت عاشها يف البيئة املصرية         -العالية  

دهار العلـم ؛    الذين متيزت دولتهم باألمن واالستقرار واز      ،والعلوم ، واليت كان حيكمها املماليك       

الذين دفعوا عن مصر خطر التتار يف أهم موقعة عرفها تاريخ مصر وهي معركة عني جـالوت ،                  

  .أصبحت مصر بعدها آمنة مطمئنة يأتيها العلماء من كل مكان 

استقرائي وتتبعـي ملـا   من خالل  - وهو ما خلصت إليه يف الباب الثاين     –من املفسرين   : وقلت  

تفـسري   من: سري  ا التف أنواعوي  حي فسره ، فوجدته     ملنهجه يف ما  اسيت   له من تفسري ، ودر     مجعت

لقرآن بأقوال الـصحابة     ، وتفسري ل   – وإن كان قليال     –لقرآن بالسنة   للقرآن بالقرآن ، وتفسري ل    

 وهو الغالب على    –لقرآن باالعتماد على النحو واللغة       ، وتفسري ل   – أيضا   وهو قليل  –والتابعني  

املتقدمني واملتـأخرين مـن املفـسرين        من أقوال كذلك قد ضمن تفسريه      ، ووجدته    -تفسريه  

ونـاقش    ،  وغريها  من خالل ما كتبوا يف التفسري والقراءات والنحو واللغة         والنحويني واللغويني ،  

ـ              وأزاله القـراءات ،     آراءهم ورد أخطاءهم ، وبني الراجح من أقواهلم عند اخـتالفهم ، ووج 

 ثوب قشيب ، ال يستغين عنه الصغري والكـبري واملفـسر            تفسريه يف الغموض عن اآليات ، فظهر      

    .واألديب 

وهو اجلانب التطبيقي ، خلصت من خالله إىل أن ابن هشام مل يفسر القرآن كله ،                : القسم الثاين   
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ةـخـامتـ  

ومتوسـطا   نا ، حياتفسريا مطوال ، وخمتصرا أ    أحيانا  يفسر اآلية     سبعمائة آية ،   حنوا من  فسر   وإمنا 

 وضع التفـسري    – رمحه اهللا    – ، حيث تعمد     وأكثر تفسريه من كتابه مغين اللبيب      خرى ، حيانا أ أ

 ، مث   فيه كما صرح يف الصحيفة التاسعة بعد الستمائة منه أنه وضعه ملتعاطي التفسري والعربية مجيعا              

 اليت مل حتو مـن      كتابه شرح شذور الذهب فقد ضمنه كما هائال من التفسري مقارنة بباقي الكتب            

 هذا ويعد التفسري اللغوي والنحوي الركيزة األساسية اليت يقوم عليها تفسريه ،             . التفسري إال قليال  

ـ                 ال فقد وظف معلوماته القيمة يف علوم العربية خلدمة التفسري وبيان معاين القرآن الكرمي ، ففي جم

يف جمال النحو اهتم بالتوجيه النحـوي       ، و ردات وما تؤديه من معان خمتلفة       اللغة اهتم بتفسري املف   

اهتماما بالغا ، وعين بإعراب ما يتوقف على إعرابه ، أو خيتلف باختالف إعرابه املعىن ، وتالحظ                 

وغريهم يف تفسريه ،    وابن الشجري   تردد أمساء مشاهري النحاة كاخلليل وسيبويه والفراء والزجاج         

   .يف هذا اال ، واجتهادات خاصة  بوله تضعيفات لبعض األعاري

   :التوصيات 

الذين منحونا عصارة فكرهم ، وزبدة       إنين ويف اية هذا البحث أرى أن من حقوق علمائنا علينا          

جتارم ، وبذلوا الكثري من اجلهد والوقت والصحة خدمة لألجيال ، وقدموا أرواحهم رخيصة يف               

وأن نبذل ة وحتقيقا ، مجعا وإخراجا ، سبيل الذود عن دينهم وكرامة أمتهم ، أن نعىن بتراثهم خدم

بعض اجلهد والوقت واملال من أجل أن ينتفع اخللف بتراث السلف ، هلذا وبعد خوض غمار هذا                 

 باإلضـافة إىل النتـائج   –الدراسات االستقرائية التحليليـة   وهذا شأن –البحث الشاق واملتعب    

  :املذكورة يف هذه اخلامتة ، أوصي مبا يلي 

رات ابن هشام يف التفسري والتعليق عليها ، وإيضاح ما استدل به ، ومقارنتها بأقوال                مجع اختيا  -

  .أهل العلم ، مث بيان الراجح يف تفسري اآلية الكرمية ، فيكون تكملة لبحثي هذا 

 وذلك بتشكيل جلنـة جتـوب         رى املخطوطة ،  ـسره ابن هشام من كتبه األخ     استخراج ما ف   -

تكملة  أيضافيكون  الكتب مث حتقيقها واستخراج املادة التفسريية منها ،         األقطار ، باحثة عن هذه      

  .  حبوث أخرى وهلذا البحث 

 ،  وغريهممثل سيبويه وابن مالك وابن عقيل ،  حبوث مشاة هلذا البحث لنحويني آخرين       إنتاج   -

ـ  توفر كتب هؤالء وسهولة تناوهلا ، وفيها مـن        لفإن الباحث يف هذا الشأن سيجد ضالته         دة ا امل

   .التفسريية ما يكفي إلجناز حبث 

، فمـا   ) جهود ابن هشام األنصاري يف التفسري       ( هذا ما تيسر يل مجعه وكتابته يف هذا املوضوع          
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وله احلمد أوال وآخرا ، وما كان فيه من خطإ فمن نفـسي             كان فيه من صواب فبتوفبق من اهللا         

وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله  . واآلخرة يف الدنيا العافيةووالشيطان ، نسأل اهللا العفو 

    .وصحبه أمجعني 

  . عبد القادر بن حممد شكيمة :وكتب                                         

  هـ 1431 رمضان 30: رن ـقـامل                                        

        .م 2010 سبتمرب 09 :ق ـوافـ                                        امل



  

  
  

  

  البحث اتملخص
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   باللغة العربيةملخص البحث
     

    ِر أنزل اهللا سبحانه وتعاىل القرآن وأمر بتدبه ، وتدبلتحقيق ذلك  وه يتوقف على فهم معانيه ،ر
ساهم العلماء يف إنتاج تفاسري كثرية ومتنوعة ، ومن هؤالء اإلمام ابن هشام األنصاري ، لكن 

ا يف كتبه اليت صنفها يف علم النحو واللغة ، بل كان مبثوثتفسريه مل يكن يف مصنف مستقل 
، ورغبة وغريها ، وخدمة لكتاب اهللا تعاىل ، وتيسريا على طالب العلم يف تناول تفسري ابن هشام 

موضوعا مجعت فيه كل ما فسره ابن مين يف التعمق يف علوم النحو واللغة والتفسري ، اخترت 
  ) .  هشام األنصاري يف التفسري جهود ابن( : هشام من كتبه املطبوعة ، ومسيته 

  :قسم الدراسة 

    :ترمجة وجيزة البن هشام األنصاري  -

 ، أبو حممد مجال الدين بن هشام األنصاري عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسفهو      
 ونشأ وترعرع ا ، ميتاز )هـ708(بالقاهرة سنة املصري النحوي الفاضل املشهور ، ولد 

، وكان سليم العقيدة شافعي املذهب مث  تواضع والرب والشفقة ودماثة اخللق ورقة القلبالبالصرب و
الشهاب بن املرحل واد ب العلم على يد أكابر علماء عصره مثل طلحتنبل يف آخر حياته ، 

ورحل إىل مكة مرتني ، وبرز يف العلم  الزنكلوين وابن السراج و بدر الدين بن مجاعة وغريهم ،
... حنويا لغويا ، مفسرا حمدثا ، فقيها أديبا ، آخذا من كل فن بطرف  وه وعد العلماء عليهوأثىن

منهم ابنه حمب الدين ،  ، تتلمذ على يديه عدد من أهل العلم بيد أن تفوقه كان كامال يف النحو
، دجوي  وابن إسحاق ال ، وإبراهيم اللخمي الشافعي ،وابن امللقن، وابن الفرات املالكي ، حممد 

 من  ،، أربت مؤلفاته على اخلمسني كتابا ورسالة ، منها املطبوع واملخطوط واملفقودوغريهم 
وشرح ، شرح قطر الندى و،  وأوضح املسالك  ،مغين اللبيب وشرح شذور الذهب: أشهرها 

احتالهلا وغريها ، نشأ يف البيئة املصرية اليت مل يستطع التتار  واأللغاز النحوية ،قصيدة بانت سعاد 
بقيادة ،  يف معركة عني جالوت الشهريةكما احتلوا غريها من بالد املسلمني ، وهزموا شر هزمية 

عاشت مصر خالهلا آمنة مطمئنة ،  الذين حكموا مصر قرابة ثالثة قرون من الزمن ، املماليك
ليك لذلك ، وأصبحت مهدا للحضارة وقبلة للعلم واملعرفة ، ومما زاد من شأن العلم تشجيع املما

يف هذه الظروف نشأ . ، فكثر العلماء وغصت املكتبات باملؤلفات ألهل العلم وتقديرهم الكبري 
 ساعده وعبد له الطريق مع اهلمة العالية والذكاء املفرط ألن يكون من األمر الذيابن هشام 
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 يف – عليه  رمحة اهللا- تويف  .وخاصة النحو والصرف واللغة والتفسري ، العلماء يف فنون شىت 
  .مبقابر الصوفية خارج باب النصر من القاهرة ، ودفن ) هـ761(عام  القاهرة

           .منهج ابن هشام يف تفسره  -
من تفسري للقرآن بالقرآن ، وتفسري للقرآن : ضمن ابن هشام تفسريه أغلب أنواع التفسري     

 ، –ة  قليلت األنواع الثالثة األخريةكان وإن –بالسنة وتفسري للقرآن بأقوال الصحابة والتابعني 
، كما ضمنه كذلك أقوال  وهو الغالب على تفسريه، وتفسري للقرآن باالعتماد على النحو واللغة 

كتبهم ، والنحويني واللغويني وغريهم من خالل اعتماده على  من تقدمه من املفسرين والقراء
  ،واحملرر الوجيز البن عطية، فاعتمد على مصادر من كتب التفسري ، مثل الكشاف للزخمشري 

   .وتفسري الفخر الرازي وغريها 
 واحملتسب يف تبيني  ،مثل احلجة للقراء السبعة أليب علي الفارسي، واعتمد على كتب القراءات 

   .وجوه شواذ القراءات البن جين 
   .وسنن الترمذي ، وصحيح مسلم ، مثل صحيح البخاري ب السنة كتبعض واعتمد على 

شرح و  ،أمايل ابن الشجريو،  كتاب سيبويه  مثل ،واعتمد على مصادر من كتب النحو واللغة
 لكل من معاين القرآنو  ،التبيان يف إعراب القرآن أليب البقاء العكربيو،  التسهيل البن مالك

اءالفروالكسائي والز ابن احلاجب وغريها وأمايل  ،خفشاج واألج .   
   . لرازيلمناقب الشافعي و، وهي فتاوى ابن تيمية ، واعتمد على كتب أخرى يف علوم متنوعة 

  .كثرة مصادر ابن هشام وتنوعها دليل على ثراء هذا التفسري ومجعه لكنوز املتقدمني و
غين بذكر  طالب العلم ، فهو وتفسري ابن هشام له مسات جعلت منه تفسريا مهما ال يستغين عنه

   .  أحياناويسكت  باألدلة ،يرجح مدعما ما يرجحهمع بني األقوال ، وجياخلالفات بني املفسرين ، 
  .م للقراءات سواء كان منها الصحيحة أو الشاذة يوتظهر أمهيته كذلك يف توجيهه القَ

لزخمشري والرازي وأيب حيان ، وكبار وتربز أمهيته أيضا يف مناقشته لكبار املفسرين مثل الطربي وا
اللغويني مثل األخفش والزاج وابن الشجري وأيب البقاء وغريهم ج.  

يف إزالة الغموض عن بعض اآليات اليت يتبادر للذهن ملن مل يتعمق يف اللغة  وتتبني أمهيته كذلك
 يظهر املعىن والنحو معىن خاطئ ، لكن بعد إعمال اآلالت اللغوية والنحوية إعماال صحيحا

  .الصواب 
  .قسم التفسري 

ب الرسالة ، وميثل اجلانب التطبيقي من البحث ، وهو مثرة مجع للمادة التفسريية الـيت                ل وهو
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  . املطبوعة  ورسائلهحوا كتب ابن هشام

واآليات ، واضعا قبل كل تفسري اآلية كاملة وإن         بعد ذلك رتبت ما مجعت حسب ترتيب السور         
 التفسري ، فعلت ذلك حىت أزيل عن القارئ تعب الرجوع إليها يف موطنها مـن                مل تكن كاملة يف   

ـ         ، مث عزوت ما يف هذا القسم      املصحف     ه ، وأبياتـه    من آيات إىل سورها ، وخرجـت أحاديث
فظهر يل بعد ذلك أن ابن هشام مل يفسر كل آيات القرآن وإمنا فسر              .  مصادره   الشعرية ، ووثقت  

يفسر اآلية أحيانا تفسريا مطوال ، وخمتصرا أحيانا ، ومتوسطا أحيانـا   ،ة  فقط حنوا من سبعمائة آي    
 وضع التفسري فيـه     – رمحه   اهللا      –وأكثر تفسريه من كتابه مغين اللبيب ، حيث تعمد           أخرى ، 

هـذا  . كما صرح يف الصحيفة التاسعة بعد الستمائة منه أنه وضعه ملتعاطي التفسري والعربية مجيعا       
اللغوي والنحوي الركيزة األساسية اليت يقوم عليها تفسريه ، فقد وظف معلوماتـه             ويعد التفسري   

القيمة يف علوم العربية خلدمة التفسري وبيان معاين القرآن الكرمي ، ففي جمال اللغة اهـتم بتفـسري                  
ين غا ، وع  املفردات وما تؤديه من معان خمتلفة ، ويف جمال النحو اهتم بالتوجيه النحوي اهتماما بال              

إعرابه ، أو خيتلف باختالف إعرابه املعىن ، وتالحظ تردد أمساء مـشاهري             بإعراب ما يتوقف على     
النحاة كاخلليل وسيبويه والفراء والزجاج وابن الشجري وغريهم يف تفسريه ، وله تضعيفات لبعض 

  . ، واجتهادات خاصة يف هذا اال باألعاري
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 ملخص البحث باللغة اإلجنليزية
 

Abstract 
 
    Allah Almighty sent down the Koran and ordered to think of it 
which depends on understanding its meaning and in order to 
achieve that scientists contributed in the production of varied 
interpretation , Among  those are : Imam Ibn Hisham al-Ansari, 
but his interpretation was not independently found in the 
workbook, but was written  in his books, which was classified in 
the science of grammar and language , etc , In order to serve  
the Book of Allah Almighty, and to facilitate to the  students of 
science in addressing the interpretation of Ibn Hisham, and 
wanting to study in the science of grammar and language and 
interpretation, I chose a topic in which I gathered what has been 
explained by Ibn Hisham of printed books, and toxicity: (efforts 
Ibn Hisham Ansari in interpretation) . 
Study part : 
- An overview of Ibn Hisham Al-Ansari life: 
Is Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yousef, Abu Muhammad 
al-Jamal al-Din Ibn Hisham Ansari Egyptian grammar Fadil 
famous, was born in Cairo in (708 AH) and grew up with, is 
characterized by patience and humility, righteousness, 
compassion and gentleness , and morals He was a Shafi 
doctrine then became Hanbali at the end of his life, seeking 
knowledge at the hands of great scholars of his era such as the 
Shehab Bin Almarhal and Amajd  Zankalouni and Ibn Assiraj 
and Badr al-Din ibn Djmaa and others, and departed to Mecca 
twice, and came to prominence in science , He was explainer 
jurist, man of letters, taking from each Art Party ... However, 
their success was complete in thegrammar, A number of  
students taught from his science, including his son, Mohibb 
Addine  of Muhammad, and Ibn Furat al-Maliki, and Ibrahim 
Allkhmi Shafi'i, and Ibn Ishaq Dajaoui, His writings, went 
beyond anything the fifty books and letters, including printed 
and manuscript missing , the most famous: Mogni Allabib and 
the explanation of Chothour Addahab, and Aoidah Almasalek , 
and explaination of Qatar Annada and the interpretation of the 
poem  the poem Pantat Soad, and grammatical puzzles and 
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others,He  grew up in the Egyptian environment, which  Tatar  
could not occupy it this occupation, defeated the worst defeat in 
the famous Battle of Ain Goliath , led by the Mamluks, who 
ruled Egypt for almost three centuries of time, in which Egypt 
lived safe and secure, and became the cradle of civilization and 
a of science and knowledge, which increased by the Mamluks, 
and their appreciation of the great scholars, Vkther scientists 
and packed with libraries writings. In these circumstances Ibn 
Hisham grew up Abdul helped him and his way with highly 
motivated and intelligent to be excessive because of various 
scholars in the arts, particularly grammar and language and 
interpretation. Died - God rest his soul - in Cairo (761 AH), and 
was buried in the tombs of Sufi outside the Bab al-Nasr in 
Cairo.  
- Methodology in his interpretation . 
 Ibn Hisham implied the  most  types in his interpretations : the 
interpretation of the Koran by Koran, and the interpretation of 
the Koran by Sunnah and the interpretation of the Koran by the 
statements of  companions and followers - although a bit too - 
and the interpretation of the Koran based on grammar and 
language, which is often interpreted as within as well as 
statements of the offer of the commentators, readers and 
Syntactical and linguists and others through its dependence on 
their books, He depended  on the sources of the books of 
interpretation, such as Alkachaf Zamkhcri, and Almoharrar 
Alwajiz for Ibn Atia, and the interpretation of Alfakr  Arrazi and 
others.  
And relied also on reading books, such as the argument for the 
seven readers : Abu Ali Alfarisi, and Almohtasib to identify the 
ways irregular  readings for Ibn Jenni . 
And he  counted  on some books of the Sunnah as in Sahih 
Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi. 
And he relied on sources of the books of grammar and 
language, such as a book sebo, and Alamani for Ibn Achajari, 
and the explaination of the facilitation for Ibn Malek, and 
Clarification of the expression of the Koran to Abi Albaka  
Akbari, and the  meanings of the Koran for Al Farra  and Alexaii 
, Zajjaj m Al Akfach, and Amali Ibn Alhajeb, and others.  
And relied on other books in a variety of Sciences, the fatwas of 
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Ibn Taymiyyah, and the virtues of the Shafi'I for Razi.  
And the many sources of Ibn Hisham and diversity of the user 
on the richness of this interpretation and collection of the 
treasures of the applicants. 
And the interpretation of Ibn Hisham has many features that 
madeit indispensable interpretation for all seekers of 
knowledge, it goes without mentioning the differences between 
the commentators, combining words, and is likely supported by 
the evidence regarded as most correct, and sometimes silent.  
And show its importance as well as in guiding the values of the 
readings, including whether the correct or anomalies.  
Its importance was shown in discussing the top commentators  
as Tabari and Zamakhshari, Al-Razi, Abu Hayyan, and senior 
linguists such as Azajaj and Ibn Achajari and Abi Albaka and 
others.  
its importance shown also in decoding verses that comes to 
mind for those who did not go into the language and meaning 
as wrong, but after the use of the linguistic and grammatical 
machines pursuant to show true meaning of righteousness.  
The  interpretation part. 
 The core of the thesis, and represents the application of 
research, the fruit of the collection of explanatory material of 
books and printed letters. 
Then I arranged what I collected according to the verses order . 
putting befor each interpretation verse the complete verse even 
it is not full in interpretation I did that to remove from the reader 
the fatigue of referring to its place I Koran m in this section I 
attributed all verses to their surats then I picked out its Hadith 
and verses of poetry and documentated sources m It appeared 
to me that Ibn Hicham did not explain all verses but he did not 
explain all verses but he did only with 700 verses , He 
sometimes explains the verse at length and a brief sometimes 
and moderate at other times . 
He exaggerated taking from " Mogni Alabib " where he 
intentioned – May God have mercy on him -   the development 
of interpretation as he said in the page number 609 for the 
seeker of Arabic language and interpretation is considered the 
essential foundation on which his interpretation relied on. 
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   القرآنيةفهرس اآليات
  الصفحــة  رقمهااآليـــــــة                                           

   سورة الفاحتة-1

�mD��C��B�������A�����l  01  60-94  

m�P����O��N�����l� �04  96  

   سورة البقرة-2

m�A���l  01  97  

�mF���E��D��CGH��IK���J����l  02  97  

�mR���Q��P��O��N��MT��S������l  03  97  

mF�l�  
06  207  

m_��^������]��\l����������  08  90-98  

m_���������~��}��|��{��z�l  10  98  

mL��K��J�l����   17  99  

mi��h�����g������f��e��d��c��bl�  
19  99  

mx��w��v��u��tl���  20  100  

m���Ï���Î�l  24  101-160  

�mH�G��F��E��D��C��B��Al�������  25  100  

mr��q��p��o��n��m��l��k��j��l��  26  101  

�m°��¯��®l���   28  101  

mÌ��Ë��ÊÍ��l  29  101  

mc��b��a��`l���  31  102  

m®��¬��«l����  35  102  

��mÀ����¿��¾��½��¼��»��ºl���  36  103  

��mx����������w��v��u��t��s��r��q���p��o��ny��l  41  103  

��m£��¢��¡¤©�����¨����§��¦��¥�������l  45  103  

�mÉ��È��Ç���Æ��Å���Ä��Ã��Âl���  48  103  

mr��q��pst��l���  60  104-317  

m |��{��z��y��xl�  61  104  
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������mL��K���J��I��l�  70  105  

������mb��a��`��_��^��]��\��[���Zc���d�������e���g��fh��l� �71  105  

������m�����x����������w��v��u��tl  72  227  

��m{��z|��}a��`��_����~�l��  73  106  

 �mq��p��o��n��ml   74  288  

������m��°��¯��®��¬��«��ª��©��¨���§l  83  106  

 ms��rql    98  170  

��mG��F��E��D��C��B��A�Hl��  102  107  

�m��¾��½��¼���»��º��¹��¸��¶��µ��´��³��²...l   105  107  

��mG��F��E��D��C��B��L��K��J��I��H�M�NQPO�...�l  106  59-107  

���m����¤��£��¢l  116  108  

�m¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶���µ��´¿��Á���À��...l�  118  108  

�m��¯�����®��¬��«��ª��©��¨l  133  108  

�mF��E��D��C��B��Al��  135  72-88-109  

m x��w��v��ul��   137  49-109-302  

m��������Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼l��  140  110  

mC��B��L�������K����J��I��H��G��F��E��D��M��l  142  110-149  

mo��n��m��ll   144  58-110  

�m]��\��[��Z^���l  148  64-111  

�m�ª��©��¨��§l�     151  60-69-111  

m �¼���»l  152  111  

mf���e��d��c��b��a����`��_��~��}��|��g��l  158  47-66-111  

m�P��O��N��M��L��K���Jl��  177  112  

�my��~��}�����������|��{��z��l  178  113  

m§��¦��¥��¤l  179  302  

m³��²���±��°���¯��®l  180  113  

m���m��l��k��j��i���h...l�   185  114-130  

�m�G����F��E��D��C��B��Al�  187  114  
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m Ð Ó��Ò����ÑÔ�� ...Á��À��¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸l����  196  114  

�mC���B��AD��  197  114  

���mx������w��v�l�  198  115  

m`���e���d��c��b��al  199  90-115  

�m��¸��¶��µ��´��³��²��±���°��¯��®��¬l  201  211  

�mS�����R��Q���P��O��N�����M��L��K���J��I��HTl  203  144  

�m¨��§��¦��¥��¤�� ...��¹��¸��¶��l  214  84-115  

�mc��b����a����`��_��^l��   217  116  

m��È��Ç��Æ��ÅÉ�Ê���l  219  117  

m P��O��NQV���U��T��S��R��l  220  118  

m �¡¨��§���¦��¥��¤��£��¢��l  222  118  

m´��³���²�l������  223  43-118  

mÈ��Ç�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñl  224  43-118  

���mW��V����U��T��S��R��QX��l  226  118  

�m����f��e��d��c��b���a��`l  227  119  

�ml��k��j�����i��hm��l  228  119  

�mE��D��C��B��Al�  231  119  

m~��}���|��{��z��¥��¤��£��¢��¡��l  233  120  

�m��F��E��D��C��B��Al  234  120  

mw��v��u��t����s��r��q��p��o�x��{��z���y���...��l  235  121  

�m}��|��{��z��y��x��w����v��u������t��s��r��ql  236  90-121  

m�����°��¯l  237  121  

�m\��[��a���`��_��^��]��l  240  122  

�m���L��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A...l   246  122  

m X��W��V��U����T��S����R��Q��P��O��N��M��L��K��JYl  249  123  

m ¨��§��¦���¥��¤��£��¢��¡�l��  251  124  

�m±���°��¯��®��¬��«��ª²l  255  342  

ms��r��q��p��o���n��m��l��k��j��it�l     258  124  
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m����o��n�������m��������l��kl  259  124  

m ��Z��Y��X���W��V��U��T��l    260  125  

mº��¹��¸���¶�µl���  264  126  

�mV��U��T���S��RW��l  271  126  

m���`_��~��}����|��{��z��yx���w�����v��u��t��...l  272  126  

m ��z��y��x��w�����vl  273  54-89-127  

�m������º��¹¿�����¾��½����¼��»��Àl���  280  127  

m ~���}��|���{��z��y��x���w���vl�  282  89-128  

��mc��b��a��`��_��~�l�      282  89-128  

��m {��z��y��x��w��v|��l  285  129  

   سورة أل عمران-3

�m��Al  01  82-94  

�m��G������F����E�����D��Cl  02  82-94-97  

�m��Q��P��O��N�����M��L��KU��T��S��Rl���  03  130  

m\��[��Z��Y��X���Wl�  04  130  

m´��³��²�������±��°��¯��®����¬��«��ªµ�l  07  130  

�mL��K��J���I��H�G��F�E��D��C���B��Al�  10  131-369  

ms���r��q��p��o��n��t�l�  20  131  

m��`��_��~��}�����|��{��z�����y������x��wl  26  362  

m º ��¾��½��¼��»l  28  131  

m��I��H��G��F��E��D��C��B��Al�  30  131  

�m�e���d��c���b��a����`��_��^l�  31  132  

�m±��°���¯��®��¬��«��ª��©��¨��§���¦���...l�  36  132  

m¹���¸��¶��µ��´��³��²�������±��°��l���  44  81-132  

m`��_��~��}���|��{��z�����y��x��w��v��u��t���a����l  49  132  

�m���w���v|���{��z��y����x}��¦������¥����¤����£��¢��¡�����~��l  59  43-133  

�mn��m��l��k��j��i��h��g��f�������e��d���c��b���a��`��_��^l���  73  133  

�m��k��j��i��h��g��f�����e��d��c��b�������a������`��_...l�����  79  133  
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mb��a���`����_��~��}��|�c��l��  80  133  

�m��m��l��k��t���s��r��q����p��o��nl  81  135  

m ¥��¤��£��¢����¡������~��}��|l�  97  21-70-137  

m |��{������z��y��x��w��v��u��t��s��rl�  103  137  

m���´��³��²��±��°��¯��®�l�������  106  54-137  

�mÄ��Ã������Â��Á������À��¿Å�È��Ç��Æ��l  115  138  

�m��{��z���y��x��w��v��u��t��s��r_��~��}��|...l������  118  61-87-138  

�mÁ�������À��¿��¾Âl  120  168  

�m®��¬��«��ª��©��¨��§��¦¯���  140  139  

�m�L��K��J��I���Hl�   142  161  

mk��j��i��h��g��f����e����d��cl��l  144  89-139  

�m���������¤��£�����¢��¡�����~��}  146  139  

�m���J��I��H��G��F��E��D��C��B��AKL��  154  139  

mN��M��L���K��J��IO��  159  61-140-343  

�m¿��¾����½��¼��»��º��¹��¸��¶À��...��l  172  7-316  

�m����V��U����T��S��Rl  175  141  

m�¨��§��¦������¥��¤��£��l  185  213  

m�Å���Ä���Ã��Â��Á��À�¿��¾l  186  303  

�m�G��F��E��D��C��B��A�...l���  187  106  

m�f���e��d�h��g�l�  188  141  

�m|��{��z�����y��x}����_��~��l   197  141  

   سورة النساء-4

�mv��u��t���sw��¢��¡�������~��}��|��{��z��y��x��l  04  142  

�m���k��j��i��h��g���f��e��d  09  142  

�mf��e���d��cgk��j��i���h��l   11  142  

m _��~��}��|��{������������z��yl������  12  143  

�mg���f��e��d��c������b��a��`... l  18  87-144  

mZ��Y��X����W��V��l    21  114  
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�m����u��t��sl   23  145  

mH��G��F��E��D��C��B��IL��K��J���M��l  24  145  

�mS����R��Q��P��OT����W��V��U��l  28  145  

�mk��j���i���h��g��flp��o��n��m��l���    40  145  

�m������{��z��y����x��w����b��a��`��_��~������}��|�����l  41  145  

�mÖ��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��Él���  44  146  

mC��B��A�DJ��I��H��G��F��E��l�  45  146  

m U��T���S��R��Q��P��O��N��M��Ll�  46  146  

m¹��¸��¶��µ���´��³��²��±���°��¯��®��¬��«��ª����©��º�l�  58  146  

�m°���¯��®��¬�������µ��´��³��²��±������l  65  343  

�m�C��B��A�E��DJ�I��H�G��F��ONMLKPQl  66  147  

�m��o��n��m��l��k���j��i��h��g��fl    71  147  

�m���t��s��r��ql  72  150-207  

m������´��³���²��±��l  73  264  

�mµ��´��³��������²��±��°��¯��®���¬¶l���  78  147-343  

�mÛ���Ú�����Ù��Ø��×��äã��â���á���à��ß��Þ��ÝÜ��l    79  148  

m�Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾�����½��¼��»��º��¹��¸l  85  148  

�m��z��y���x��w��v��u��t��s�����r��q��p��o  90  148  

�m¿��¾��½��¼��»��º��¹  91  149  

m �����¼��»��ºl  127  149  

mO��N��M��L��K���J��I��PR��Q��S��l  128  362  

m OP�Q��X��W��V��U��T���S��R�l�  135  136  

m����n��m��l���kl    136  149  

�mÃ��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸l  140  86-130  

mk��j��i��h��gfl   150  129-150  

�mj��i��h��g��f��e��d���c��bl��  152  150  

m}��|�����{��z��y��x��w��v���u~l  153  362  

�mx��w���v��u���t��s��r��q��py����~��}��|��{���z��l  159  150  
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 �m�¯���®��¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡l     160  150  

 �mÏ��Î��Í���Ì���Ë��Ê�����É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã���ÂÐ��Ó��l    162  58-151-243  

������mL��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��Al��  171  68-70-152  

 �me��d��c��b��a���`��_l  172  23  

 �mF��E��D��C��B��AG����O��N��M��L��K���J��I��H��...l     176  152-259  

  سورة املائدة -5

�m~��}��|��{��z_c����b��a��`����...l  01  153  

�mL��K���J������I��H��G��F��E��D��C��B��A...l  03  51-153  

mJ��I���H��G��F��E��D��C��B��A�...l  06  59-64-153  

�m��¼��»��º¿��¾���½À���Ä��Ã��Â��Á��l  09  156  

m�¡�������~��}¢��l  13  156  

É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿�...l�  23  156  

�m���x��w��v��u��t��s���r��q��p��o�...l���  28  157  

mÓ��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É�l�  31  60-86-157-255  

�mX���W��V���������U��T��S��R���Q��P��OY��l  38  157  

�m¦��¥��¤§���l  41  146-156  

mv��u���t��s��r��q�w��|��{��z��y��x��l  44  158  

�m��¦��¥��¤��£��¢��¡������~����...l���  45  158-362  

mcb�a��`�_��^���]...l���  47  158  

�m�����h��g��f���e��d��c��b...l���  61  160  

�mk��j��i��h���g��fl���  68  160  

�m�«��ª��©��¨®��¬�l  69  58-160-243  

�mJ���I��H��G��F��E��D��C���B��A...l���  71  161  

�mp��o��n��m�l�kl�  73  07-161  

m����e���d��c�l  91  161-331  

�m����¾��½��¼��»��º��¹l  95  161  

�m��]��\��[��Z��Y��l�   97  162  

m _��^l  105  162  
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�my��x��w���v��u���t��s��r��q...l�����  106  163  

�m��µ��´��³�����²��±��°��¯��®��¬��«��ª���©��¨...l���  112  89-163  

m���M��L������K��J��I��H��G��F...l���  114  163  

m©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~���}ª�l  116  164  

m©��¨��§��¦�ª...l���  117  164  

�mÔ��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��ÎÕ��×��Ö��...l���  119  165  

  سورة األنعام-6

�mI����������H��G��F��E��D��C��B��AJ����...l���� �01  166  

�mg��f��e��d��c��bl� �03  62-166  

m��x��w������v��u��t��s��r�l� �06  167-311  

�m��y���x��wl� �12  232  

mh��g��f��e��d��c��i������l��k��j��l� �13  167  

�mØ��×��Ö�������Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð�������������Ï���������Î��Í���...l������ �35  167  

m u��t��s��r��q��pv��l� �38  168  

�m��¿��¾��½���¼��»l� �43  168  

�m��Î�����Í��Ì��Ë��Ê��Él� �
68  86-170  

�mV��U��T��S��R��Q������P��O��NW�����...l���  70  168  

�m`��_��^l  84  175  

mÓ��Ò��Ñ��Ð�l�  94  169-270  

m v��u��t��s��������r��q��p�����o��n��m��lw��...l  99  169  

mÐ��Ï��Î����������Í��Ì��Ë��Ê�l  109  68-76-170  

mL��������K��J���I���H��G��F����E���D��C��B�����...l�  111  171  

mi��h��g��f����e��dj���l  114  171  

my��x��w��v����u����t����s��r��q��pz��l  121  77-172  

�m�u��t��s���������rl  122  162  

�m�¸��¶���µ��´Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹�Â��...l�  124  172  

m¢¦¦��¥��¤����...l�  137  173  

m��N��M�l  138  173  
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���m¦��¥��¤��£��¢�����¡§��l  145  77-172  

�m��d��c��bl  150  173  

m¨��§��¦��¥��¤��£����¢��©®�����¬���«��ª��¯��...l�  151  70-81-173  

�m��a��`��_��~l  154  85-175  

�m«��ª��©³��²��±��°��¯��®��¬��´���...l�  157  176  

mb����a��`���������_��^��]��\��[��Z��Y��������X��W��V��Ucl��  158  7-59-60-176  

�mc��b��a��`��_��~d��k��j���i��h����g��f��e�����...l�  160  177  

   سورة األعراف-7

�m�����j��i����h��g���f��e���d��c��b���al   04  178  

�m°¯��®¹��¸¶��µ�´��³�²±��º��l  11  178  

�mG��F��E���D��C��B��AH�R��Q��P���O��N��M��L��K��J��I��l� �12  43-178  

�m�s��r���q��p��o��n��ml  16  88-179-190  

�mÉ��ÈÊ��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��...l  22  179  

�m��c��b��a��`�����������_��~���}��|��{��z�...l�������  27  179  

mB��L����K���J��I��H�����G��F��E��D��C��M...�l   31  179  

�mL����K��J��I��H��G��F��E����D��C��B��A...��l  38  179  

�m�C��B��Al  44  96  

�m���������i��h��g��f����e��d������c��b��a��`l  45  180  

�m�³��²��±��°���¯��®l  56  21  

�m©��¨��§��¦�ª��l  73  180  

�m��¹��¸�����¶��µ��´»��º¼�À���¿��¾��½��l   81  180  

�me��d�c��bf��l���  85  180  

�mr��q��������p��o�������n��m��l��k��j��i��hs����l  89  229  

mx��w����v��u��t�l���  101  180  

�m��G��F��E��D��C��B��Al  105  181  

�mK��J���I��H��G��F��E�����D��C���B��AL��l   138  181  

m��´��³��²l  148  273  

my�z�{�|�}�~l    152  273  
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m�°��¯��®��¬���«l  155  181  

�mE��D��C���B��AF��L��K��J���I���H��G��...l��  160  182  

�mÇ��ÆÈ����l  169  182  

�m�Õ����Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ìl   170  182  

�mc��b��a��`���_��^��]��\��[��Z��Y��X��W��Vd�l  172  47-66-67-73-183  

m|��{���z��yl  176  76-184  

mº��¹���¸��¶��µ��´»��مهذَرويl  186  334  

�m�k��j��i��h���g����f��el   199  45-50-185  

   سورة األنفال-8

�mC��B��ADH��G��F��E��I...t��s����l  1-6  186  

�m£��¢���¡�����~��}¤�©��¨��§��¦��¥���l  23  187  

mÊ��É���È��Ç��Æ�����Å��Ä��ÃËl  25  188  

�mn��m��lq��p��o��r���w��v��u��t����s���...l  43  189  

m��½��¼���`l�  67  189  

   سورة التوبة-09

m ¦��¥��¤��£§��l  05  62-190  

m��f��ed��c������b��a��`�����_��^��]��\��[�...�l�08  190  

����m^��]��\��[l  16  161  

m{��z��l  24  193  

m ��}��|��{��zl  30  191  

msx��w��v��u��t��y������l  38  191  

�my��x��w��v��ul�  40  75-191  

m²l  47  144  

ml���k�������j��������i��h��g��fml  52  363  

�m��D��C��B��Al�����  62  192  

m v��u��tw��l  71  193  

�mb��a��`��_���^��]l�  81  193  

�m��b��������a��`��_��������~��}��|��{l   82  194  
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m¦��¥��¤��£��¢��¡���l  84  98  

m ª��©��¨���§��¦��¥l�  92  194  

m ¤��£��¢¥���l  98  194  

mp��o��nl  103  194  

�m�d��c��b��al  108  73-195  

�m��{��z����y��x��wl  109  194  

m�K��J��Il  112  73-195  

mµ��´����³��²��±�l�  117  195  

�mK��J��I�����H��G��F��E��D��C��B��AL�...l  123  195  

mª��©����¨����l  128  62-166  

  سورة يونس-10

m��w��v���u��t��s��l  10  196  

m Ë����Ê��É����È��Ç��ÆÌ�l  24  196  

�mE��D��C��BF�l  26  197  

�m]��\��[��Z��Y��X��W���V^�d��c��b�����a��`��_��F�l  27  196  

�mo��n��m��l������k��jl����  37  197  

�mí���ì��ël  42  120  

�mÄ��Ã��Â��Á��À��¿ÅÉ�������È��Ç��Æ���Ê�����l  51  57-86-197  

�m����j���i��h���g��f��e���d��c����b��al  58  198  

�m���Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��ºl    61  198  

�m���JI�HG�F��E��D��C��BAl  62  364  

�me��d��cfj��i��h���������g��k���������l  65  199  

mW��V���U�l���  71  198  

�mu�t��s��r��q�p�o��n��m��l��k��j...�l  74  181  

�mÄ���Ã��Â��Á��À��¿Å��Ê�����É��È��Ç��Æ��l   77  199  

�mZ��Y��X��W��V����U��T��S[^��]��\��...�l  81  49-199  

�m|��{��z��y��x��w���v��u��t��s��������r��q��p��o}��...�l  83  69-100  

�m����k��j��i��h��g����r����������q�����p��o��n��m��l��l  84  100  
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�m�ÃÆ��Å��Ä��É��È��Ç���Ê��l���  96  171  

mÑ��Ð��Ï��Î��Í�����Ì���ÓÒ��l��  97  171  

�mI��H���G����F��E��D��C����B��Al�  98  71-100  

  سورة هود-11

mc��b��a��`d��l  07  202  

�mÆ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼...��d��l� �44  202  

mF��E��D�������C��B��G��I��������H����������KJLl  46  204  

�m{��z��y��x��w��v��u����t��s����r��q|~��}���...l�����  48  202  

�m��ß��Þ��Ý��������Ü����Û��Úl  53  202  

�mx���w��v���u���t��s��r��qy_��~��}��|��{���z��...d���l�����a��  57  203  

m«����ª�¬��l  69  203  

m��Õ������Ô��Ó��Ò�������l�����  71  203  

m��Ý��Ü��Û��Ú�ß���Þà��l  81  204  

�m���~��}��|��{��z��y���x��w��v��u��t...d���l�����a����  87  205  

�mF��E��D��C��B��AG��J������I��H��l � �98  205  

�m¯��®��¬l  105  74-206  

m ��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó�l  108  205  

�mr��q��p��o�����n��ms�w�����v��u���t��l  111  74-206  

  سورة يوسف-12

�mÁ��À��Â��l  04  264  

mz��y��xwvl  08  193  

�m�W��V��U���Tl   16  208  

m{��z�|���l  18  208  

m����~��}��|l�����  20  208  

m L��K��JM��l  23  208-256  

�mÁ���À���¿��¾ÂÄ��Ã��Å������É��È��Ç��Æ��l  29  209  

mÙ��Ø��×��Ú��l� �30     210  

m��Y��X��Wl  31  209  
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mg��f��e��d��h��l  32  210  

m��£���¢���¡�����~��}��|��{��z��y��xl  35  210  

�m��±°����¯��®�����¬l  36  70-210  

ma��`��_��^�����]��\��[��Z���Y��X��W�l  46  211  

�m¶���µ��´��³��²��±�����°��¯¸l  77  104  

m f��e��d��c��b��ag��l  80  211  

�mr��q����p��o��n��m���l��k��js�u��t���l  82  113-212  

�m��¾��½��Ç��Æ�����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿...l   85  212  

ml��k��j��i�l��������  90  212  

mo��n�l  100  107  

�mu�����t��s��r���q��pv{��z��y��x��w��|���a��`��_��~���}��...l   108  213  

m ��~��}��|l  109  69-213  

   سورة الرعد-13

m Q��P������O��N��M��L��KR���l  06  214  

�m��¼��»��º�Â��Á��À���¿��¾��½l  12  214  

�m��n��m��l�r��q��p���os�|���{��z��y��x��w��v��u��t��...l  16  214  

�mé��è��ç��æl  18  215  

m��l���������k��j��i���h��gl����  23  246  

mo��n��l�����  24  215-245  

�m��m��l��k��j��i���hl  31  49-51-215  

mJ���I��Hl  43  216  

   سورة إبراهيم-14

�my��x��w���v��u��tl��  31  217  

�m�Ë��Ê��É��Èl  42  188  

mb��a��`��_�����~��}�l  46  55-217  

m�����¼��»��ºl  52  312  

   سورة احلجر -15

�m��L��K���J��Il  02  92  

mr��q��p���o��n��m��l��kl  06  343   
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�m��Ë���Ê��É��Èl�����  30  218  

�m��ë��ê���é��èl  39  218  

m��Ý��Ü��Û��Úà�l  65  204  

�m����D��C��B��Al  91  45-218  

   سورة النحل -16

�m��¯��®��¬��l  05  222  

�mx��w��v��u��t��s��r��q��py��}��|����{������z��...l  23  220  

mÆ��Å��Ä�l����  26  220  

m~��}��|��{��z���y��_�...l�  30  220  

�m��|��{���z��yl  47  220  

�m������ª��©��¨���§��¦��¥��¤l  50  220  

�m��²��±��°���¯��®��¬��«...l  62  53-221  

�m�_��~��}��|��{���z������y��x��w...l�  68  61-221  

�m¡������~��}¢���¨������§��¦��¥����¤��£��...l  77  288  

�m��½��¼��»��º��¹��¸��¶���µ...l  78  221  

m���k���j��i��h��g�l  81  222-356  

m��J���I��H��G��l  88  362  

�m��}��_��~l  91  153  

�m��¡������~����}��|��{...l  116  85-222  

  سورة اإلسراء-17

���mn��m���l��k��ji��h��g��f��el����  3  223  

�mg���f��e��d��c��b��ah��m��l��k����������j��i��l  20  223  

�mJ��I��H��G��F��E��D��C��B��AKl  29  171  

�m�n��m��l����k��j�����i��h��g��fl  52  72-223  

�mÃ��Â��Á���ÀÄ��l    57  221  

�mJ��I��H��G��F��E��D��C��B��AKl  59  171  

�m_��^��]��\��[��Z��Y`e��d��c��b���a��...l  60  48-223  

mj��i��h��g����f��e��d��c...l  62  224  
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�m��Í���Ì��Ë��Ê...l  75  224  

�mE��D��C��B��A...l��  76  224  

m��c��b��a��`��_��^���]...l  78  224  

�ms���r��q��p��o��n��m��l��k���j��it��...l  100  225  

m������w���v��u��t��sl  109  225  

�m�c��b��al  110  107  

  سورة الكهف-18

�m¶��µ��´�����³��²��±��°��¯���®��¬��«l�¸���  6  226  

�m���I���H��G��F��E��D��C��B��A...l  16  226  

m\��[�����Z��Y��X��W��V��...l�����������  17  53-227  

�m_��~���}��|`a��...l  18  227-236  

�m��j��i����������h��g�����f��e...l  22  48-227-297  

�m����p��o��n���m���l��k��jl  23  229  

�m�����®��¬��«����ª��©�������¨��§��¦l  25  229  

�m��G��F��E��D��C��B��A...l  28  230  

�me��d��c��bfi��h��g��  29  230  

�m��ÁÈ��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��ÂÉ����Ì��Ë��Ê��l  33  230  

�m�Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô����Ó��Ò�������Ñ��Ð��Ï��Îl  34  230  

�m����s���r��q��p��o��n���m��ll  38  230  

mß��Þ�l  74  231  

�m��b��a��`��_��^�����]��\��[...l  77  231  

�m������i��h��g��f��e��d���c...l  79  231  

m�É��È���Ç��Æl  82  103  

�m��g���f��e��d��cl  103  231  

  سورة مرمي -19

�m��h��g��f��e��d���c��b��a��`��_��^...l  5  233  

p��o��n���m��lq����t��s��r��l  6  233  

m���~����}�¡¤��£��¢��l���������  21  233  
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�m�l��k��j��i����h��g��f��e��d��c��bl  31  234  

�mÛ��Ú������Ù���Ø��×Ü�ß���Þ��Ý���â��á��à�l  38  234  

�m{���z��y��x��w��v|¡�����~��}��¢��¤��£��l  46  234-331  

�m��j��i��h�������g���f��e��d��cl  68  237  

����~�����}��|��{���z��y��x��wl  70  53-234  

�mc���b��a��`d����i��h������g��f�������e��l  71  237  

�mº�����¹���¸��¶��µ��´���������³���²��±»��...l  75  237  

�mlm����r��q���p��o��n��l  82  62-238  

  سورة طــه-20

�m��q��������p��o��n���m����l��kl  7  239  

�mi��h���g��fj����m��l��k��l  21  239  

�m��â��á��à��ß��Þl  37  261  

�m������������~�����}��|���{��z������y��xl  44  44-239  

�m��¤��£��¢��¡l  60  199  

�mÂ��Á��À��¿��É��È��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��l  63  58-83-239  

�mn��m��l��k��j��i��hos����r���q���p��t���y��x�����������w��v���u��l  69  243  

�mj���i��h��g���f��e��dkm��l��...l  71  243  

�m«��ª��©���¨��§��¦��¥��¤��£��¢¬��®��...l  72  244  

�m����Y��X��W��V��U���T��S����R��Q��P��O��Nl  89  244  

�m���u��t���s��r��q��p��o��n��ml  91  84-114-244  

�m����©��¨��§��¦��¥l  96  244  

����e��d��c��b��a��`���_l  119  245  

�m���w���v��u��t��s��r��q��p�����o��n��m���ll  131  72-245  

  األنبياءسورة -21

�m�������C����B��Al  1  268  

�m���R��Q��P��O��N��M��L��K��J��IS�l���  2  246  

�mV��UW���[��Z��Y��X��...l  3  44-246  

�m¶��µ����´��³�������²�����±��°¸����¼��»��º��¹��¾��½���l  22  74-246  
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ms��r�����q��p��o���n��l  30  249  

�mV��U�����T��SW����[��Z��Y���X��l  37  249  

�m��Ñ�����Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ël  57  249  

�mÄ��Ã�����Â��Á���ÀÅ��Æ�������È��Çl� �72  248  

�m~�������}��|������{��z��y_�e���d��c��b��a��`��l  77  146-249  

m ���g��f��e��d��cl  87  89-163-250  

m��|ي�جن�����~��l  88  250  

�m�T��S��R��Q��P��O���N��Ml  92  250  

�m��f���e��d��c��b��a��`������_��^l   94  251  

�m����q���p��o���n���m��l��kl  95  250  

m�������c��b��a��`�������������_�l�  104  54-251  

  احلجسورة -22

�m�����g��fl��k��j�����i��h���m��q��p��o��n��...l  11  232-253  

�m»��º��¹��¸�����¶��µ¼��¾��½��...l  13  52-253  

�m��§���¦��¥���¤��£��¢l  20  253  

m���»��º��¹��¸��¶��µ��´��³��²��±���°��¯l  22  253  

�mS���R��Q��P��O��N���������M��L��Kl�������� �25  253  

�m��{��z��y��x��w����b��a����`��_��~���}���|��d��c����
l  

27  254  

�m��������`���_��^��]��\���[��Z��Y��Xl  32  254  

m ¨��§��¦���¥��¤��£��¢��¡�l�  40  54  

m¾��½��¼��»��º����¹��¸��¶��µl  46  253  

�m�|��{��z��y��x�����~��}�...l  62  254  

�m��´��³���²��±��°��¯��®��¬�����«...l  63  254  

  املؤمنونسورة -23

�mÃ����Â��Á�����À��¿l� �27  291  

m����ª������©��¨��§��l � �36  256  

�m����¶��µ��´��³��²��±����°�����¯���®��¬l  37  256  
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�m�����Ð���Ï����Î��Í��Ìl  40  256  

m���~��}��|��{��z���y��x���l��  99  257  

�m¦���¥��¤��£��¢§¨��©®��¬������«��ª��¯����´��³��²����±��°��...l  100  257  

  النورسورة -24

�m���I���H��G��F�������E��D��C��B��Al  1  258  

�mM��L��Kl���  2  258  

�m�����Ò��Ñ����������Ð�����Ï��Î��Í��Ì���Ë��Êl  9  258  

�m©��¨�����§��¦��¥�����¤���£��¢��¡�����¯��®��¬��«��ª��l  16  258  

mH��G��F��E��D��C��B��...lI���  21  258  

�mm���l��k��j��i��h...l  22  259  

�mr��q��p���o��nl�  30  259  

m o��n��m��ll���  40  102-260  

m���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��...l  53  260  

�m¨��§��¦��¥��¤���£��¢��¡�������������~����}��|...l  58  259  

m�~���h��g������f��e��d��c��b���a��`��_���l  63  261  

m���v��u��t��s��rl���������  64  261  

  الفرقانسورة -25

�m��¾��½���¼��»��º��¹��¸��¶�������µ���´��³...l  10  262  

m���S��R��Q��l  13  262  

m  ��~��}��|l  18  262  

mÅ��Ä����Ã���Â��Á�ÆÉ��È��Ç��l�  20  262  

�m�S��R��Q��P��O���U��T�l  21  320  

�m��{��z�����������y���x��w��v��u��tl  25  250-262-263  

mÉ����È��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��Â��ÁÊ�l  32  86  

�mq��p��o��n��m��l��k�����j��i���h��g��f��er...l  59  263  

m����®��¬��«��ª��©�l  63  263  

  
  الشعراءسورة -26

�m��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��Ol   4  264  
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�m��[��Z��Y��X��W���V��U��Tl  22  264  

m_����~��}��l�������  47  264  

mc��b��a�l  48  264  

�m���~��}¡����¥��¤���£�����¢��l  50  264  

�m����c��b��al  64  264  

m©��������¨��§��¦��¥l���  75  226  

mµ�´�����³��²±��°�l  77  226  

�m����¯��®��¬��«��ª��©��¨l  102  264  

�m|���»�����~r��¥���¤��£��������¢��¡��l  197  265  

�mÂ�����Á��À��¿����¾��½��¼l���  201  265  

m����È����Ç��Æ�����Å��Ä�l  202  265  

m�����Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê�l  227  265  

  النملسورة -27

�m}��|~¨��§��¦��¥����¤�����£��¢��¡������©��ª��l  10  266  

�¾��½��¼���»��º��¹��¸��¶��µ��´����¿�l  11  266  

mÉ��È��Ç�����Æ���Ä�Ã�Â�ÁÊÐ��Ï��Î��Í��Ì��Ë��ÑÒ�� l� �12  266  

m���p�����o��n��m��l��k�����j��i�������h��g��f��el  18  266  

�mW��V��U��T��S��R���Q�����P��O��N��Ml��  24  144-266  

m�l��k��j��i��h��g��f��e������d��c��b��a������������`���_l  25  266  

m��s�l  29  267  

�m}���|��{�����z��y��x��w��vl  30  267  

m�����¤��£��¢��¡�����l  31  267  

�mÌ���Ë��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��ÂÍ��Î��l  34  266  

�m`���_��^�]��\��[��Z���Y���X��Wal  65  267  

�m��µ��´���³��²��±��°��¯�����®��¬l  72  267  

  سورة القصص-28

�ml��k���j��i��h��gm��n��l  08  269  

�mW��V��U��T�����S��R��Q��P��O��N��M...l  15  269  
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_��^��]`f��e��d��c��b��a��g�j��i���h��l  23  269  

�me��d��c���b��a��`��_��~���������}��|...l  25  269  

�mg��������f��e��d�������c��b��a��`��_��^...l  30  270  

�m��D�����C�������������B��Al  44  270  

m��[��Z��Y��X��W��V�l  45  180  

�m��l�������k����j��i��hl  62  280  

m~����}��|��������{��z��y��x���w���£��¢��¡��...l����  76  270  

�mË��Ê���É��È��ÇÌ��l��  77  111  

m¨��§��¦��¥������¤����£��¢��¡����©l���  82  271  

�mÎ�����Í��Ì��Ë��Ê��ÉÏ�×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��...l  84  197  

   سورة العنكبوت-29

�m�v��u��t��sl  02  161  

mÂÁ�À�¿�¾½�¼��»��ºl  05  272  

m¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}§�©�����¨��l   12  272  

�m��i��h��g��f��e��dl  19  272  

�mz����y��x��w�������v��u��t��s{¡��������~��}��|��¢l  20  272  

m_��^��]��\��[��Z����Y���X��Wl  25  272  

�m�k��j��i��h��g��f��e��dl  56  273  

�mQ���P�����O��NRl  80  107  

   سورة الروم-30

�m¬��«�ª®´��³��²��±������°��¯��µ�����¹��¸��¶��l  4  274  

�m��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿

��Í��Ì��Ë��Êl  

14-15  44-284  

�m����R��Q���P��O��N��Ml  17  275  

�m��¥��¤��£���¢��¡�����~¦§���«��ª��©��¨��l  23  275  

m��Q��������P��O�N��M��L���K��J��I�l������  25  275  

mh�����������g��f��l������  28  275  

�m��wv��u���t��s��r��q��po��n��m��l�����k��j��il  38  127  
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��m�´��³��²��±��°��¯���®��¬��«�����ªl  39  127  

m��l��k���j��i��h��l  54  362  

  انسورة لقم-31

�m��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É������È��Ç��Æ��Å

Õ�������Ôl�  

27  276  

m o��n���m��l��k��jpl� �    32     276  

   سورة السجدة-32

�m��F��E��D���C��B�����Al�������  12  277  

�mV����U��T��S��R�Z��Y���X��W��...l  13  277  

�mf���������e��d��c��bl�  26  277  

  األحزاب  سورة-33

mt��s���r���qu��l  18  278  

�m}���|~��������f��e��d��c��b��a��`��_��...l�  19  278  

m¶��µ��´�¸��l  20  263  

m�����Ñ��Ð��Ï������Î��Í��Ì��Ë���������Ê�����É�l  21  278  

mu�v��`_��~��}�����|��{����z��y��x������w��l� �33  278  

  سبأ سورة -34

�mh��g��f��e���d��c...l�i��  11  279  

m ã���â��á���à��ß������Þ���Ý��Ü����Û����Ú���å��äl  14  279  

m r��������q��p���s��l  19  279  

�mL����K��J��I��H���G��F����l  32  279  

�mb��a��`���_��������^��]l  51  280  

�mg��f���e��d��c���b��a��`��_��~h�m��l��k��j��i��l  54  280  

   فاطر سورة-35

�m��oy��x���w��v��u��t��s��r��q��p...l��  1  281  

�mG���F��E�������D��C��B��AH�����L��K��J��I��l  4  281  

mc��b��a��`��_��~��}dl�  8  281  

�m��¤��£�����¢��¡������~��}���|��{��zl  9  281  

�mh��g��f�����e���d��c���b��a��`���_...l�i���  14  282  
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m¤��£���¢��¡�����~��}��|��{�����l  27  282  

�m¬��«��ª���©��¨��§��¦®±��°��¯��...l  28  282  

�m����t��s��r��q��p��o���n��m��l��k����j��i��h��gl  35  282  

�m�¢��¡�����~��}��|���{�����z��y���x�������w��v...l  36  282-350  

mg��f��e���d��c��b����a��hl�������k��j��i��...l  41  282  

  يـس سورة -36

m��i�p��o��n���m��l��k��jl  9  211  

�m���p�����o��n��m����l��k��j��i�������������h��g��fl   31  48-283  

�m���Ä����Ã��Â���Á���À���¿��¾l  39  283  

�m��E��D��C��B��Al  41  250  

�m���O��N��M��L��K���J��Il  56  326  

�m���a��`����_��^l  59  44-283  

m��v��u��t��s��r��q�l  76  284  

   سورة الصافات-37

�m[��Z��Y��X��W��Vl�  6  285  

m����a��`����������_��^���]�l�  7  285  

m�k�����������j��i���h��g��f��e��d��c�l  8  285  

�mØÙ�Û��Ú��l  24  350  

�mm��l��k��jn�����p��o��l   31  286  

m��Ä��Ã��Â��Á��Àl  45  169  

�m����Ð��Ï��Î����Í��Ì����Ë��Êl  47  66-286  

�m����Õ����Ô���Ó��Òl  48  287  

�m��W���V��U��T��Sl  55  287  

�m�Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë...l���  102  287  

�m��W��V���U��T��Sl  106  287  

�m��������°���¯��®��¬��«��ªl  147  64-68-287  

�m����~��}��|��������{���z��yl  164  288  

  
  ص سورة -38
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�mAB��������E��D��C��l  1  289  

m��W��V��U�l  3  289  

c��b��a��`��_l�  4  289  

�mv��u��t��s��r��q����p��ow�{��z��y��x��l  6  290  

m�����x��w��v���u�l  8  291  

mÐ��Ï����Î��Í��Ì��������Ë��Êl  14  289  

mu��t��s�l  23  291  

�m�R��Q��������P��O��Nl  27  295  

m����d��c��b����a��`��_�����~�l  32  69-291-327  

�mj��ik����o��n��m��l��l  33  291  

�m����µ��´��³��²��±��°��¯��®l  36  48-70-292  

�mR��Q��P��O��N���M��LSV��U����T��WY��X���Z�\��[��l  44  292  

�m�������i��h��g��f��el  50  297  

�m��U��T��Sl  64  289  

m²��±��°��¯�l  75  43-178  

�m��ë��ê���é��èl  82  218  

�m��C��B��A����Dl  84  292  

  الزمر سورة -39

�m���c��b��a��`����_��~��}��|�{l  3  293  

m°��¯��®��¬�±����l  8  293  

�m¼��»��º���¹��¸l���  9  293  

mw���v��u��tx��l  13  52  

m´��³��²�����±��°�l  19  294  

m ��Q��P��ON��M���Ll  22  294  

�mc��b��a���`��_������~��}dl� �24  294  

����{��z��y��|�}��d��c���b��a��`���_��~��l  36  295  

�m�Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ�����Ð����Ï��Î��Íl  56  295  

�m����}���|��{��z��y��x��wl  64  295  
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m�²���±��°l  66  295  

�m�Á��À��¿��¾��½l    67  296  

�mª��©���¨��§��¦��¥��¤«±��°��¯��®��¬��...l�  73  296  

   سورة غافر-40

�m��b��a�l  03  297  

�m��l��k�������j��i������h��g��f��e��������d��c�����b...l  10  297  

�m��S��R��Ql  18  131  

m�������z�����y��x��w��v��u��t��������sl  35  298  

md��c��b���l���  36  298  

   سورة فصلت-41

mÂ��Á��À�l�   11  299  

�mÎ��Í��Ì��Ël  29  79-241  

�mi��h��g����f��e��d���cm��l��k�����j��l  40  295-299  

m}��|����{������z��y��x�~a��`��_���l��  41  299  

mk���j����i��h��g��f��e��d��c�l  42  65-643-299  

m{��z���y���x��w��v����������u��t��s��r�l  43  299  

m��É��È��Ç��Æ���Ål  44  299  

mã���â��á��àäç��æ��å��è�ì��ë��ê��é��l  46  52-300  

�m����o�y���x���w��v��u��t��s��r��q��pl  49  300  

   سورة الشورى-42

�m²��±��°��¯����®³����¿��¾��������½��¼���»��º��¹��¸��¶��µ��´��l� �09  301  

�mC��B������ADL���K��J���I��H��G���F��E��M��...��l��  11  71-162-301  

m_��^��]���l  17  319  

�m��E��D�������C���B��Al  23  302  

�m�|��~��}�l  40  197  

�m�����Ò��Ñ���Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ël  43  302  

mÙ���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î���Í����������Ì��Ë��...l��  51  302  

  
   سورة الزخرف-43
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�m����k��j��i��h���g�����f��e��dl   05  304  

�m���]��\��[l  13  304  

m¦��¥��¤��£��¢���¡���§©��¨��ª«��...��l� �19  304  

�m����§���¦��¥��¤��£��¢��¡�����~���}l  31  304  

�mÓ��Ò���Ñ����Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È...��l  33  304  

�m��z��y�����x��w��vl  39  75-81-305  

�mI��H��G��F��E��D��C��B��AJ����N��M��L���K��l� �48  183-305  

m��u��tl  51  183-305  

m_��������~��}��|��{��z���y��x��w�a��`��l  52  305  

�m���y��xl  55  305  

�m}�������|��{�������z��y��x��w��v~������¢��¡��������l  84  306-362  

�m����Ò��Ñ���������Ð��Ï���Î��Í��Ìl   88  306  

   سورة اجلاثية-44

�m��Z��Y������ �X���W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M������ �L��K��J

����b��a��`��_��^��]��\��[���... ��ol �

3-5  308  

�m��Î��Í��Ì������Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å...l   22  308  

m`��_������^���]��\�l�������  24  309  

m×��Ö���Õ�l���������  31  309  

m ��ñ����ð��ï����îl  32  301-309  

   سورة األحقاف-45

m ����«��ª��©��¨��§����¦l  10  310  

m|��{��z��y��x��w�l  17  48-310  

�mn�����m��ll  25  310  

�m���¢��¡�������~��}��|l  26  310  

�mÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÔ���l  28  311  

�mÅ��Ä���Ã�����Â��Á��À��¿���¾��������������½��¼ÆÉ��È��������Ç��...�l  35  311  

   سورة حممد-46

�m�£��¢��¡���l  06  312  

�mz��y��x�������w��v{�c��b���a��`��_��~��}��|��d�...��Õ��l  15  312  
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m Ô��Ó��ÒÕ��l  18  312  

�mb��a��`c��l  21  312  

�m����W��V��U���T��S���R��Q��Pl  31  313  

�mº��¹��¸��¶��µ��´��³���²��±��°...��Õ��l»���  38  313  

   سورة الفتح-47

�m��R��Q��P��O��N���M��L��K��J��I��H��G��F��E��D��C��B������A

��Y��X��W���V��U��T��S��[��Zl  

1-3  314  

�m�F��E��D��C����B��Al  10  192  

mL��K�ْواِلمسي������������l  16  314  

�m¦��¥��¤��£��¢��¡§��ª���©��¨��...l  27  314  

m���|��{��z��y��x��w��vu��t��sl  29  7-315  

   سورة احلجرات -48

m R���Q��P��OS��l  12  316  

mk��j��i��h��gl����l  14  316  

   سورة ق-49

�mAB������D��Cl  01  317  

�m��I��H��G��Fl  02  317  

�m��\��[l  04  2-18-36-317  

�m�x��w���v��u��t��s��r��q��p��ol  09  317  

m�����X��������W����V��U��T�l  17  317  

�m��]��\��[��Zl  18  317  

m ����o��n��m��ll  23  317  

�m����×��Ö��Õ��Ô���Ól  31  318  

�m����B��Al  36  318  

�mS��R�Q����T��l  37  318  

�m��X��W�����V��U��T��S��R��Ql  38  318  

  الذاريات سورة -49

m¯�®¬«��ª©l���  24  319  

mµ��´��³��²±�¶�»��º���¹�¸��l  25  319  
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�m����_��^��]�������������\��[��Zl  35  319  

mv��u��t�����s���r��ql  42  310  

�m��¨��§��¦��¥l  44  319  

�m��G��F��E��D��C��B��A�����M��������L��K��J��I��Hl  52  319  

  الطور سورة -50

�m����¯�������®��¬��«�������l  9  129-320  

�m¾���½��¼��»��º¿�������Ã����Â��Á���À��l  28  320  

�m�����c��b��a��`��_l   39  320  

�m��±��°��¯��®��¬��«���ª��©��¨l  44  265  

  النجم سورة -51

�m����N��M���L��Kl  3  321  

�m�����d��c��bl  8  321  

�m�������j��i��h��g��fl  9  321  

�m�������~��}l  19  321  

�m����¯������®����¬��«l  22  322  

�m��í��ì��ë��êl  43  322  

m��ò��ñ��ð��ï�l  44  322  

m����E������D��C��B��A�l  45  322  

�m��b��a��`l  51  322  

  القمر سورة -51

�m���~��}��|l���  1  323  

m��¢�¨��§��¦�����¥��¤��£l���  2  323  

m¬��«��ª�®��±��°��¯���l  3  323  

mº��¹��¸����¶��µ��´��³�l���  4  323  

m½��¼�¾�Á��À��¿��l�����  5  323  

�m�����s��r��q��p����o��n��m���l��kl  12  323  

�m�������Û����Ú��Ù��Ø��×l  26  323  

�m�����������â��á��à��������ß��Þl  49  204-323  

m�O�����S��R���Q��P�l   52  324  
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  الرمحان سورة -52

�m�j��i��h��g�q�p��o���nm��l��k�l  1-4  138  

�m����t���s��rl  5  324  

m�Ö��Õ��Ô����Ó��Ò����Ñ��Ð��Ïl  39  349  

�mC��B��Al  41  312  

�m����´��³��²���±��°l  60  324-361  

�m����Ål  64  55-355  

�m�Î��Í���Ìl  66  324  

  اقعة سورة الو-53

�m��k��j��i��h��g���f��e��d��������c��b��a��`��_��~���}
��x��w��v��u��t��s��r��q���p��o��n��m��ll  

1-7  65-325  

�m}��|��{��z���yl  08  325  

�m��O��N��M��L��K�������J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

��Z��Y��X�������W��V��U�������T��S��R��Q��Pl  

17-21  169  

�m�\��[l  22  169  

�m�������s��r���ql   35  50-69-325  

�mO��N��M��L��K���J��Il�����  56  326  

�m����e��d��c����b��a���`l   62  326-345  

m����Ñ��Ð�������Ï��Î��l  75  342  

m��×��Ö����Õ�����Ô��Ó�l  76  132-342  

�m��`��_���^����]l  83  326  

md��c��b�l�  84  326  

mj��i���h������g��f�l��k��l�  85  326  

m���r��q����������p��o��n�l  86  326  

m�w�����������v�����u��t�l�  87  326  

   سورة احلديد-54

m�����I��H��G��F��El  12  263  

�m��e���d���c��b��a��`��_��^�������]��\��[��Z��Yl  13  327  

md����c��b��a��`��_��~��}��|�l�  27  7-327  
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m��¦��¥�������¤��£�l  28  148  

�m��¼��»��º��¹�����¸��¶�������µ���´l  29  327-342  

  اادلة سورة -55

�m��C��B��A���K�J��I��H��G��F��E��Dl  1  328  

�m}��|��{��z��y��x��w��v�����u��t��s��r��q��p~��l  3  328  

mq��p��o��n��m����l��k��j�����i��hr�v��u����t��s��l  4  328  

�mé��è��ç��æ��åê�ë������î��í��ì��l  21  328  

  احلشر سورة -56

 ��m����½��¼��»��º��¹��¸l  9  329  

�m�����¶��µ��´l  24  158  

  املمتحنة سورة -57

mT������S��R�U��X��W��V��l  1  329  

  الصف سورة -58

�m�����y��x��w��v�����u��t�������s��r��q���p��ol  10  330  

m��������£��¢��¡��������~��}��|��{�¤¥��«�����ª���©��¨�����§�����¦��l  11  330  

�mÃ��ÂÄÉ��È��Ç��Æ�����Å��Ê�Ì�����Ë��  13  331  

   املنافقون سورة-59

mb��a�����������`��_��~�����}��|��{��c��l  8  332  

m��´��³��²��±���°�����¯��®��l  10  332  

  الطالق سورة -60

mG��Fl������  1  63-334  

�m~��}��|_��l  2  129  

mº���¹��¸l���  4  334  

�mF��E��D��C��B��Al���  6  334  

  التحرمي سورة -61

�m��£��¢��¡������~���}��|��{�����z��y��xl  5  296-335  

�mÉ��È��ÇÊ��l  7  349  

  
  سورة امللك-61
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�mR����Q���P���O��N��M���L��KS��...l  2  202  

m��~��}���|��{����z��y��xl  5  285  

�m{��z���y��x|���}�������¦������¥���¤���£��¢��¡�����~�������l  8  335  

  
  سورة القلم-62

�m���������c��b����a��`��_l  2  336-342  

�m����Ë��Ê����������É��È���Çl  37  336  

  سورة احلاقة-63

�m��������l   1  337  

�m��������£��¢l   2  337  

�m��c�����bl  13  247  

�m�t��s��r��q��p��l   16  337  

�m�Õ����Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö�l  32  75-337  

�m����z�������y��x��w���vl  44  107  

  سورة املعارج-64

�m��������������¨��§��¦��¥l  1  337  

�m�����Ó��Ò����������Ñ����Ð��Ïl   36  337  

m�Ù���Ø��×�����Ö��Õ�l   37  53-337  

�m��E��D������C��B��Al����  40  342  

  سورة نوح-65

�m��w��v���u����¢���¡�����~��}��|��{��z���y��xl  23  338  

   سورة اجلن-66

�m�����~���}l  09  106  

�m»��º��¹���¸��¶��µ¼�¿��¾����������½��l   11  338  

�m��n��m��l��k��j��i��h���gl  18  338  

  سورة املزمل-67

�mÁ����À��¿Â��l  18  262  

mO��N���M��L��K��J���I��H��G��F��E���D��C��B��...l���  20  339  

   سورة املدثر-68
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�m����¯��®��¬l  06  340  

�m�x��w��vl  30  57-340  

m�������»��º�����¹��¸��¶�l�  31  341  

m��������¾���½�l  32  341  

�m�D��C��B��Al  48  341  

   سورة القيامة-69

�m����}��|��{��zl  01  342  

�mh��g��f��e���dl����  03  343  

m����o��n��m��l��k��j���l  04  68-343  

�m����Y��X����W��V��Ul  25  161  

�m��^���]�����\�����������[l  26  343  

�m�p��o��n��ml   30  343  

   سورة اإلنسان-70

�m��³��²��±��°��¯��®��¬l  01  59-69-75-344  

�m¾�½��¼��»����ºl�  02  59-75-344  

�mÐl  04  238  

m��C��B��l  06  345  

�m�ul  15  238  

�m�§��¦��¥�l  18  346  

�m�������½��¼��»��º����¹��¸��¶l  20  346  

�m�����æ�����å��ä��ã���â���á��à��ß��Þl  24  346  

�my��x���w��v���uz��_��~��}��|��{��l  31  346  

  سورة املرسالت-71

�m�����b��a ...����n��ml  01-05  348-359  

�m��º���¹��¸l  15        348-362  

m��^��]�l  26  349  

�m��s����v��u��tl  36  349  

  
   سورة النبأ-72
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�mB��Al  01  141  

�m¾��½��¼l  28  98  

   سورة النازعات-73

�m��s��r ... ~��������l  01-05  350-359  

�m��������Á��������Àl  12  232  

�m�Ê��É��Èl  14  350  

�mS��R����Q��P��O��Nl���  18  44-239  

m�X��W���V��U�l  19  44-239  

�m�¿��¾��½��¼���Ä��Ã����Â��Á��À�l  40  350  

m��É��È��Ç��Æ�l  41  350  

  سورة عبس-74

�m�K��J��I��Hl  03  170  

�m�u��t��sl  21  351  

m���z��y��x��w�l  22  351  

�m�¡�����~����}��|l  23  351  

m¿¾l  30  351  

   سورة التكوير-75

�m�����|��{��zl����  15  358  

m�����_����~�l  16  358  

mc�����b��a������l  17  358  

m�����g��f��e�l  18  358  

 �m������§��¦����¥������¤��£l  24  352  

   سورة االنفطار-76

�m��h��g��f��e��d��cl  08  352  

   سورة املطففني -77

�m��µ��´��³�������²��±l  03  353  

   سورة االنشقاق-78

�m��¬��«��ª��©��¨l   19  353  

  سورة الطارق-79
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�m�B���Al    01  353  

�m�Q��P��O��N����������M��Ll   04  83-353  

�m��������f��e��d����cl  08  354  

�m������j������i��hl��  09  354  

�m���u��t��sl   11  354  

�m�����m��l���k��jl  17  218  

  سورة األعلى-80

�m�r��q��p��ol   01  355  

�m�~��}��|l�  04  55-355  

m����£��¢��¡�l  05  55-355  

�mº��¹�¼��»��l   09  355  

   سورة الغاشية-81

m¸���¶��µl  22  204  

m��½��¼��»��ºl  23  204  

mÂÁÀ¿l  24  204  

   سورة الفجر-82

m������K��J��Il  04  238  

�m������x��w��v��u��t��s��r��q��p���ol  16  356  

mz���{��������~��}��|��l  17  356  

�m����¹���¸��¶��µ��´����³l  21  356  

m�¼��»����¿��¾��½�l  22  356  

�m�D��C���B��Al  24  356  

  سورة البلد-83

�m�����e��d��c��bl  01  342  

�m����������������t��s��r��q��pl  04  342  

�m����u��t��sl  11  357  

m����z��y��x��w�l��  12  357  

m��}��|�l����  13  357  

m���¥��¤������£��¢���¡���l��  14  357  
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m�©��¨��§�l  15  357  

m�¯��®��¬��«�l  16  357  

   سورة الشمس-84

m��B��Al  01  358  

��m����F��E��Dl��  02  358  

m��J�����I��H�l  03  358  

m��N������M��L�l  04  358  

m��R��Q��P�l  05  186  

m���V��U��T�l  06  358  

m����Z��Y��X�l  07  358  

�mc��b��a���`l  09  317  

   سورة الضحى-85

�m��bl  01  359  

m�d��f��e�l  02  359  

  سورة الشرح -86

�m��x��w��v���ul  01  254-360  

m����|��{��z�l  02  360  

��m��������ª���������©��¨��§l  05  360  

m�����°����������¯��®�����¬l  06  360  

   سورة العلق-87

��m�m��l��kl���  01  94-96  

�m��g��f����e��dl  06  363  

�m��¿���¾��½l  17  363  

  
  ة القدرسور-88

�m����E��D��C��B��Al  1  130-363  

  البينةسورة -89

m�x���wv�l  5  364  

�mI��H��G��F��E��D��C��B��Al�����  8  364  
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  العادياتسورة -90

�m����f��el  1  49-366  

mi��h�� ... t�����s��rl���  2-5  365  

�m����¤��£����¢��¡l  8  366  

  التكاثرسورة -91

�mo��n���m������l��k����l  5  45-67-366  

�m�����}��|��{��z��yl  8  366  

  الفيلسورة -92

�m�����c��b��a��`�����_��~��}l  1  367  

   قريشسورة-93

�mB��Al  1  367  

m��G��F��E��D�l�  2  367  

   النصرسورة-94

m�q��p��ol  3  368  

   املسدسورة-95

�m����c���b��a��`��_��~l   2  46-368  

�m��l��k���jl  4  368  

   اإلخالصسورة-96

�m���D��C��B��Al  1  129  

  سورة الناس-97

�m��z��y���x��w��v��ul  2-3  369  
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  فهرس أطراف األحاديث واآلثار
  

  الصفحة  ديث ــرف احلـطـ
  183-66  أترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة        
  184  أنت الذي لقيتين مبكة       
  242  باهلاء) التأبوت ( أن يكتب أن زيد بن ثابت أراد       
  243- 242-65  إن يف القرآن حلنا ستقيمه      
  241  إنَّ ِمن أشد الناس عذابا يوم القيامة      
  367-67  أول ما يسأل العبد يوم القيامة      
  183-67  أيسرك أن يكونوا لك يف الرب سواء      

  95- 66-45   بامسك ريب وضعت جنيب
  21   بكافرال يقتل مسلم

  237  ال ميوتن ألحدكم ثالثة من الولد     
  286  حنن معاشر األنبياء ال نورث     
  154  بيده األرض �فضرب النيب      

  299  فلعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته     
  112-47  � قلت لعائشة زوج النيب     
  127    واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي ا     
  97  الذي ال إله غريه هذا مقام الذيواهللا      
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  فهرس األعالم املترجم هلم
  

  الصفحـة         األعـــــــــــالم                                              
        101................................. .................إبراهيم بن حممد بن السري الزجاج       

             14 ................................. ...............مد بن عثمان الـدجوي      إبراهيم بن حم  

             13.................................. ...................أبو بكر بن إمساعيـل الزنكلـوين        

           96.......... ....................................................... النعمـان    أبو حنيفة 

          184................................  .......................أمحد بن احلسني بن اخلبـاز       

          105................................. .......................أمحد بن احلسني بن مهـران       

             39..........................  ............................أمحد بن عبد السالم بن تيميـة        

           04.....................  ...........................أمحد بن علي ابن حجـر العـسقالين         

 242.......................................... .................أمحد بن عمار املهـدوي      

 228............................... .................. الـثعليب    أمحد بن حممد أبو إسحاق    

 170................................. ..................أمحد بن حممد أبو جعفر النحـاس        

 237............................................. .................أمحد بن حيىي الشيباين     

 15................... ........................... التباين احلنفـي     أمحد بن يوسف بن طوع    

 322........................... .............................إمساعيل بن محاد اجلـوهري      

 28................................ ............بن شاذي والد صالح الدين األيـويب         أيوب

 09............................... ............ ..........الـصاحب  بن  أمحد بدر الدين بن  

 33..................................... .............. العثمـاين    يبرقوق بن آنص اجلركس   

 34.................................................... ................الظـاهري    تمربغا

 296................................... ........................بـصري   جرير بن عطية ال   

 185 .......................................................البـاقر  حممد جعفر الصادق بن  

 15......................... ............................جالل بن أمحد بن يوسف التبـاين        

 341........................................ ..............سن البـصري    احلسن بن أيب احل   

 111............ .......................................احلسن بن أمحد أبو علي الفارسي       

  182.................................. .......................احلسن بن عبد اهللا السريايف      
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 228...................... .................................أمحد بن خالويـه     احلسني بن   

 136.... .......................................................محزة بن حبيب الزيـات      

 323. ....................................................خالد بن الوليد الصحايب اجلليل      

 34.. ..............................................................عبـد اهللا    خشقدم بن   

 170. ........................................................اخلليل بن أمحد الفراهيـدي      

 294.......................... .........................خويلد بن خالد أبو ذؤيب اهلـذيل       

 101.................... .. ...................................ن عبد اهللا العجـاج      رؤبة ب 

 117.................... ..............................زبان بن العالء أبو عمرو بن العالء        

 366................. ...................................الزبري بن العوام الصحايب اجلليـل       

 14............... ............................................زهري ابن أيب سلمى املـزين       

 153............ .........................) ..............النابغة الذبياين   ( زياد بن معاوية    

 242......... .............................................زيد بن ثابت  الصحايب اجلليل       

 32................................. ...................................كتبغا املغلي نوين    

 37.............................. ...........................الجني بن عبد اهللا املنصوري      

 05................. ............................................مالك بن أنس بن مالـك       

 151..................... .........................................مالك بن دينار البصري     

 14................. ................................حممد بن إبراهيم بدر الدين بن مجاعـة         

 39............ ............................................حممد بن أيب بكر بـن مجاعـة      

 14 ..........................................................حممد بن أمحد بن الـسراج       

  15.... ..........................................حممد بن أمحد بن عبد العزيـز النـويري          
 318 ..........................................................حممد بن أمحد بن كيـسان       

 172........ ..................................................حممد بن إدريس الـشافعي      

 286............ .............................................حممد بن إمساعيل البخـاري      

 320.. .........................................................حممد بن احلسن الزبيـدي      

 18.......... ..................................................حممد بن احلسن الـشيباين      

 147 ................................................حممد بن القاسم أبو بكر بن األنباري        

 198 ...........................................................حممد بن جرير الطـربي      
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 38......................................... .................حممد بن سعيد البوصـريي      

 119............................... .....................حممد بن عبد الرمحن بن حميـصن        

 120................. ........................................حممد بن عبد اهللا بن مالـك        

 15.................................. ........................حممد بن عبد اهللا بن هـشام        

 211........................... ..............................حممد بن عزيز السجـستاين      

 130................... .............) ..........القفال الكـبري  ( حممد بن علي بن إمساعيل     

 18..................... . ...............................حممد بن علي بن حممد الشوكاين     

  221................................. .................حممد بن عمر فخر الدين الـرازي        

 367.......................... ........................حممد بن عيسى بن سورة الترمذي       

 35............................................. ......................حممد بن قـالوون     

 37....................... .......................... بن سيد الناس     حممد بن حممد اليعمري   

 15......................... ..........................حممد بن حممد بن إبراهيم البلبيـسي        

 281.......................................... .................حممد بن حممد بن مالـك       

 15.................. ...............................حممد بن نصر اهللا بن بصاقة الدمشقي        

 94......................... .......................................حممد بن يزيد املـربد      

 167................................ ............) .........أبو حيـان    ( حممد بن يوسف    

 95......................................... .................حممود بن عمر الزخمـشري      

  234................................ ............................معاذ بن مـسلم اهلـراء       

 186...................... ...................................معمر بن املثىن أبـو عبيـدة        

 366........... .....................................املقداد بن األسود الـصحايب اجلليـل        

 126 ......................................................مكي بن أيب طالـب القيـسي        

   117................................. ..............ميمون بن قيس بن جنـدل األعـشى         

 116...................... .................................نافع بن عبد الـرمحن املـدين        

  342.............................. ...................................النضر بـن مشيـل      
  323...................................... ..........................منروذ بـن كنعـان      

  235......... ..............................................صاحل بن إسـحاق اجلرمـي       

 242............................. .......................عائشة بنت أيب بكر أم املـؤمنني        
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 151................................ ...................عاصم بن أيب الصباح اجلحـدري       

  95............................ ..............) .........ابن عطيـة    ( عبد احلق بن غالب     

 15.............................. .................عبد اخلالق بن علي بن الفرات املـالكي         

 18.......................... ..........................عبد الرمحان بن أيب بكر الـسيوطي   
 212.................... .............) ..............قنبـل   ( عبد الرمحن أبو عمرو املكي      

 205......................... ..........................عبد الرمحن بن إمساعيل أبو شـامة        

 183............................. .......................عبد الرمحن بن عبد اهللا الـسهيلي        

 17................... ..................................عبد الرمحن بن حممد بن خلـدون        

 252.............................. ........................... األعرج   عبد الرمحن بن هرمز   

 10..................... .......................................عبد العزيز بن عمر بن نباته       

 13.......... ................................... .....عبد اللطيف بن عبد العزيز بن املرحل 

 98................................ ............................... بن سلول عبد اهللا بن أيب

 298........ ...................................................عبد اهللا بن أمحد بن ذكوان 

 98.............. .....................................عبد اهللا بن احلسني أبو البقاء العكربي 
 240. ...........................................لزبري بن العوام الصحايب اجلليل      عبد اهللا بن ا   

 30...... ................................................عبد اهللا بن املستنصر باهللا العباسي       
 134.. ...................................................عبد اهللا بن سالم الصحايب اجلليل       

 147............... .............................................عبد اهللا بن عامر اليحصيب 
 109 .....................................................عبد اهللا بن عباس الصحايب اجلليل 
 99. .......................................................عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عقيل 

 134. ..............................................................عبد اهللا بن كثري املكي    
 137..... ............................................عبد اهللا بن حممد بن السيد البطَلْيوسي    

 97........... .........................................................عبد اهللا بن مسعود    
 288.............. ........................................................عثمان بن جين    

 122) ........................................... ابن احلاجب    ( عثمان بن عمر بن أيب بكر     
 241.............. ........................................عثمان بن عفان الصحايب اجلليل      

 112... ..........................................................عروة بن الزبري بن العوام      
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  29..................... ................................عز الدين آيبك املعروف بالتركماين 
 30............. .........................................لدر  عصمة الدين أم خليل شجرة ا     

 197......... ......................................................علي بن إبراهيم احلويف  
 15........................ ...............................علي بن أيب بكر بن أمحد البالسي 

 365.......................... .........................ب الصحايب اجلليل    علي بن أيب طال   
 108.......................... ..........................علي بن أمحد أبو احلسن الواحدي       

 106....................... ........................................ن محزة الكسائي علي ب
 13... ...................................................بد الكايف التقي السبكي     علي بن ع  

 13...... ........................................................ التربيزي   علي بن عبد اهللا   
 175.. ...........................................................بد اهللا التربيزي علي بن ع

 201............. ..................................................علي بن عيسى الرماين     
 104................. ......................) ........ابن عصفور   ( علي بن مؤمن بن حممد      

 247......... .......................) .........................ابن الضائع ( علي بن حممد 
 201.. ..............................................................علي بن حممد اهلروي     

 214....... ............................................... .......علي بن حممد بن خروف
 150............. ...........................................علي بن حممد بن حممد األبدي 

 16.................... ............................................عمر بن احلسني اخلرقي 
 242.. ....................................................عمر بن اخلطاب الصحايب اجلليل 
 15......... ...............................................عمر بن علي بن أمحد ابن امللقن   

 13......... .............................................عمر بن علي تاج الدين الفاكهاين       
 143. .....................) .....................................الشلَوبني ( عمر بن حممد 

 102.... .........................................) .......سيبويه (عمرو بن عثمان بن قنرب 
 253......... ......................................................عنترة بن شداد العبسي 

 143.............. ...........................................عيسى بن عبد العزيز اجلزويل    
 151............. ...................................................عيسى بن عمر الثقفي 

 22 .....................) .......................................ذو الرمة ( غيالن بن عقبة 
 232.. ............) ....................................الصفار ( قاسم بن علي البطَلْيوِسي 
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 227......... .....................................................حلريري القاسم بن علي ا
  309.............................. ............ .............القاسم بن ِفيره الشاطيب الضرير

 326.. ..........................................................قتادة بن دعامة السدوسي     
 215...... ................................. .......................سحيم بن وثيل الرياحي
 33............ ....................................................السعيد أبو املعايل حممد     

 155....... ................................................سعيد بن أوس أبو زيد البصري  
 319.............. .........................................................سعيد بن جبري 

 98....... ..............................................سعيد بن مسعدة األخفش األوسط      
 237.......... .........................................) ...ابن الطراوة ( سليمان بن حممد 

 189................ ............................................سليمان بن مسلم بن مجاز 
 105.................... ......................سهل بن حممد بن عثمان أبو حامت السجستاين 

 33...................... ............................................سيف الدين سالمش    
 33............. ......................................................يف الدين قالوون س

 206............ ...................................................شعبة بن عياش الكويف     
 235...... ................................................هارون بن موسى القارئ األعور 

 98....... ...................................................هبة اهللا بن علي ابن الشجري       
 227. .............................................................هشام بن معاوية الضرير 

 22....... ..............................................مهام بن غالب بن صعصعة الفرزدق 
 06....... ...............................................بن املنري املالكي     بن حممد    هو أمحد 
 30..... ................................................بن قويل قان بن جنكزخان  هوالكو

 106.. .......................................................حيي بن زياد أبو زكريا الفراء   

 175.. ..............................................................حيىي بن يعمر العدواين 
 235 .........................................................يعقوب بن إسحاق احلضرمي 

 274................. ......................................... ....يعيش بن علي بن يعيش
 09................ ..........................) ..........صالح الدين األيويب(يوسف أيوب 

 96...... ....................................................بن أيب بكر السكاكي      يوسف
 18............ ....................................................يوسف بن تغري بردي   
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  236 ............................................................ونس بن حبيب الضيب ـي

  فهرس القوايف الشعرية
   

  الصفحة  قافية البيت
  128                                 الشتاء

  274  وراء

  105  األنساب

  260  حاجب

  280  تدرب

  271  ينسب

  182  نشب

  155  الذنب

  110  سرحوب

  160  لغريب

  274  الفرات

  295- 52  راح

  164  بدا

  201  الوتد

  175  خالد

  192  البلد

  285  خملدى

  164  بعدا

  153  جسد

  313  أعود

  155  غائرا

  175- 85  ضرارا
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  362  صدري

  271  قدروا

  22  اخلمر

  274  مخرا

  228  بشر

  342  أفر

  182  قط

  23  أهانك

  52- 300  بنبال

  09  نكال

  09  مجال

  249  العجل

  05  البذل

  236- 176  أفضل

  117  سائم 

  10  غمام

  10  ابن هشام

  253- 52  األدهم

  271  أقدم

  215  زهدم

  345  األكم

  94                                           سـمه

  240  عقيم

  97  كائن

  38  األبدانا

  361  كانوا
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  157  ترمجان

  361  زمان

  190  لقضاين

  160  دنفان

  360  إخوان

  280  التروان

  10                                     قـولنا

  10                                     دينـنا

  10                                     أرضـنا

  304  املسلمينا

  200  العرض

  192  أمجعنا

  136  أطمع

  259  خشوعا

  298  الشفوف

  240- 83  غايتاها

  203  عزاا

  294  طالا

  162  نفسه

  215  أتى

  219  باملعضى

  215  طاويا
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  فهرس املصادر واملراجع 
  
 . القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم -1

،شـركة مطـابع    1:ط.علـي فـودة نيـل     :ابن هشام األنصاري آثاره ومذهبـه النحـوي        -2
  .م1985-هـ1405 مام،املطوع،الد

  .م1987،دار طالس،دمشق،1:ط.سامي عوض:ابن هشام النحوي -3
ــريب  -4 ــو الع ــره يف النح ــشام وأث ــن ه ــضبع :اب ــرمحن ال ــد ال ــف عب ،دار 1:ط.يوس

  .م1998-هـ1418احلديث،القاهرة،
 ،2:ط.عبـد املعـني امللـوحي     :حتـق .علي بـن حممـد اهلـروي      :األزهية يف علم احلروف    -5

  .م1993-هـ1413مشق، مطبوعات جممع اللغة العربية،د
،عمـادة البحـث العلمـي      1:ط.حممد نغـش  :حتق.ابن هشام :أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن     -6

  .م1983-1403باجلامعة اإلسالمية،املدينة املنورة، 
 ،دار األعـالم،  1:ط.عـادل مرشـد   :حتـق .ابن عبـد الـرب    :االستيعاب يف معرفة األصحاب    -7

  .م2002-هـ1423عمان، 
 ، دار الكتـب العلميـة،     1:ط.حممـد حـسني مشـس الـدين       :قحت.األنباري:أسرار العربية  -8

  .م1997-هـ1418بريوت، 
ــو -9 ــائر يف النح ــباه والنظ ــسيوطي:األش ــدمي.ال ــرحيين:تق ــائز ت ــاب 3:ط.ف ،دار الكت

  .م1996-هـ1417لبنان،-العريب،بريوت
 ، مكتبـة ابـن تيميـة،      )دط.(طه حممد الـزيين   :حتق.ابن حجر :اإلصابة يف متييز الصحابة    -10

  .م1993-ـه1414القاهرة،
،دار البحـوث   1:ط.إميـان حـسني الـسيد     :اعتراضات ابن هشام على معريب القـرآن       -11

  .م2007-هـ1428 للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث،ديب،
ـ  1:ط.ابـن خالويـه   :إعراب ثالثني سورة من القـرآن الكـرمي        -12 ة اهلـالل،   ،دار مكتب

  .م1985،بريوت
  .م2002،دار العلم للماليني، 1:ط.يكلالزر:األعالم -13
دار -،دار عمار،عمـان  )دط(فخـر صـاحل سـليمان قـدارة،       :حتق.أمايل ابن احلاجب   -14
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  .م1989-هـ1409اجليل،بريوت، 
 ،مكتبــة اخلــاجني،1:ط.حممــود حممــد الطنــاحي:حتــق.أمــايل ابــن الــشجري -15

  .م1992-هـ1413القاهرة،
  .)دت(،مطبعة السعادة،)دط.(حممد إبراهيم البنا:حتق.أمايل السهيلي -16
 ،دار الفكــر العــريب،1:ط.حممــد إبــراهيم:حتــق.فطــيعلــي الق:إنبــاه الــرواة -17

  .م1986-هـ1406القاهرة،مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت،
لـو طبعـت كتـب      :عنوان.ملتقى أهل احلديث،منتدى اللغة العربية وعلومها     :األنترنت -18

   .النحو هذه ألصبح علم النحو مكينا متماسكا
عبـد الفتـاح أبـو      :اعـتىن بـه   .الـرب ابن عبد   :االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء      -19

مكتــب املطبوعــات اإلســالمية : ،دار البــشائر اإلســالمية،بريوت، الناشــر1:ط.غــدة
  .م1997-هـ1417حبلب،

حممـد حمـي الـدين      :حتـق .ابن هشام األنـصاري   :أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك      -20
  .م2003-هـ1424،بريوت-، املكتبة العصرية،صيدا)دط.(حلميدعبد ا

،دار 1:ط.عبـد اهللا بـن عبـد احملـسن التركـي          :حتـق .ابـن كـثري   :نهايةالبداية وال  -21
  .م1998-هـ1419هجر،

خليـل  :وضـع حواشـيه   . الـشوكاين  :البدر الطالع مبحاسن من بعد القـرن الـسابع         -22
  .م1998-هـ1418دار الكتب العلمية،بريوت،،1:ط.املنصور

حتـق حممـد أبـو الفـضل        .الـسيوطي :بغية الوعاة يف طبقـات اللغـويني والنحـاة         -23
 .م1979-1389 دار الفكر،بريوت،،2:ط.إبراهيم

،بيـت األفكـار الدوليـة،      )دط.(أبـو صـهيب الكرمـي     :اعتىن به .تاريخ ابن خلدون   -24
  .)دت(
، )دط.(علـي حممـد البجـاوي     :حتـق .أبو البقـاء العكـربي    :التبيان يف إعراب القرآن    -25

  ).دت(عيسى البايب احلليب وشركاه،
حتقيـق عبـاس مـصطفى      .نـصاري ابن هـشام األ   :ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد    -26

  .م1986-هـ1406 ،دار الكتاب العريب،بريوت،1:ط.الصاحلي
عـادل أمحـد عبـد املوجـود        :حتـق . األندلـسي  نأبـو حيـا   :تفسري البحر احملـيط    -27

  .م1993-هـ1413،دار الكتب العلمية،بريوت،1:ط.وآخرون
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  م2002-هـ1423،،دار ابن حزم1:ط).معامل الترتيل(تفسري البغوي -28
ـ 1401،دار الفكـر،بريوت،  1:ط).مفـاتيح الغيـب   (الـرازي   تفسري الفخـر     -29 -هـ

  .م1981
،دار 1:ط.أميـن نـصر وثالثـة آخـرين       :حتـق .ابـن كـثري   :تفسري القرآن العظـيم    -30

 .م2005-هـ1426الرشيد،اجلزائر، 

،دار الكتــب )دط_.عبــد الــرمحن عمــرية:حتــق.ابــن تيميــة:التفــسري الكــبري -31
  .)دت(العلمية،بريوت،

  .هـ1422،،دار ابن اجلوزي1:ط.مساعد الطيار:ميالتفسري اللغوي للقرآن الكر -32
ــسري -33 ــرزاق  تف ــد ال ــق.عب ــد  :حت ــسلم حمم ــصطفى م ــة 1:ط.م ،مكتب

  .م1989-هـ1410الرشد،الرياض،
  .)دت(،دار العاصمة،)دط.(صغري أمحد شاغف:حتق.تقريب التهذيب -34
  .هـ1327،مطبعة جملس دائرة املعارف،اهلند،1:ط.ذيب التهذيب -35
دار ،1:ط. اهللا بــن عبــد احملــسن التركــيعبــد:حتــق.الطــربي:جــامع البيــان -36

  .م2001-هـ1422هجر،القاهرة،
ـ 1423بـريوت، -،دار ابـن كثري،دمـشق    1:ط.البخـاري :اجلامع الـصحيح   -37 -هـ

  .م2002
ـ 1427،دار طيبـة،  1:ط.نظـر حممـد الفاريـايب     :حتق.مسلم:اجلامع الصحيح  -38 -هـ

  م2006
ــرآن  -39 ــام الق ــامع ألحك ــرطيب:اجل ــق.الق ــسن  : حت ــد احمل ــن عب ــد اهللا ب عب

  .م2006هـ1427،مؤسسة الرسالة، 1:ط.التركي
عبـد الفتـاح    :حتـق .عبد القادر بن حممد القرشـي     : اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية     -40

  .م1993-هـ1413هجر، ،2:ط.حممد احللو
ــب  -41 ــين اللبي ــنت مغ ــى م ــية عل ــري:حاش ــشيخ(األم ــد ال ــة )دط).(حمم ،مطبع

  .هـ1302احلليب،القاهرة،
ــسبعة -42 ــراء ال ــة للق ــي:احلج ــي الفارس ــو عل ــق.أب ــوجي :حت ــدين قه ــدر ال ب

  .م1984-هـ1404دار املأمون للتراث، دمشق،بريوت، ،1:ط.وآخرون
حممـد أبـو الفـضل      :حتـق .الـسيوطي : حسن احملاضرة يف تاريخ مـصر والقـاهرة        -43



 430 

  .م1967-هـ1387،دار إحياء الكتب العربية،1:ط.إبراهيم
،مطبعـة  1:ط.حممد ثابـت الفنـدي وغـريه      :نقلها إىل العربية  :دائرة املعارف اإلسالمية   -44

  .العدد اخلامس :م1934-هـ1353 مصر،
ــ -45 ــان املائ ــة يف أعي ــدرر الكامن ــةةال ــسقالين: الثامن ــر الع ــن حج ،دار )طد( .اب

  .م1993-هـ1414اجليل،بريوت،
 ،مؤسـسة علـوم القـرآن،     2:ط.حممد السيد اجللينـد   :مجع وتقدمي وحتق  :دقائق التفسري  -46

  .م1984-هـ1404بريوت،-دمشق
  .م1983-هـ1403،دار بريوت،)دط.(ديوان أيب الطيب املتنيب -47
 ،مطبوعـات جممـع اللغـة العربيـة،       )دط. (حممد أديب :حتق.ديوان أيب النجم العجلي    -48

  .م2006-هـ1427 دمشق،
ــل -49 ــوان األخط ــرح.دي ــدين :ش ــر ال ــد ناص ــدي حمم ــب 2:ط.مه ،دار الكت

  .م1994-هـ1414العلمية،بريوت،
دار الكتـب   ،1طأمحـد حـسن بـسج       :حتق.رواية اجلواليقي .أليب متام :ديوان احلماسة  -50

  .م1998-هـ1418لبنان،-العلمية،بريوت
ـ 1407،دار الكتـب العلميـة،بريوت،    1:ط.علي فـاعور  :حتق.ديوان الفرزدق  -51 -هـ

  .م1987
 ،دار املعرفـة،بريوت،لبنان،  2:ط .اعـتىن بـه محـدو طمـاس       :ديوان النابغة الـذبياين    -52

  .م2005-هـ1426
 ،دار املعرفـة،  2:ط. اعتىن به وشرحه عبـد الـرمحن املـصطاوي        .ديوان امرئ القيس   -53

  .م2004-هـ1425لبنان،-بريوت
 ،دار صـادر،بريوت،  1:ط. سـجيع مجيـل اجلبيلـي     :حتق..أمية بن أيب الصلت    ديوان -54

  .م1998
  .م1986-هـ1406،دار بريوت للطباعة والنشر،بريوت،)دط.(ديوان جرير -55
 ،دار الكتـب العلميـة،    1:ط.أمحـد حـسن بـسج     :تقدمي وشـرح  .ديوان ذي الرمة   -56

  .م1995-هـ1415بريوت،
 .)دت(،دار ابن قتيبة،)دط.(وليم بن الورد:حتق.ديوان رؤبة بن العجاج -57

ـ 1412،مؤسـسة الرسـالة،   1:ط.حيىي اجلبـوري  :حتق.عباس بن مرداس   ديوان -58 -هـ
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  .م1991
 دار الكتـاب العـريب،    ،1:ط.أشـرف أمحـد عـدرة     :شـرح .ديوان عبيد بن األبرص    -59

 .م1994-هـ1414 بريوت،

  ).دت(لقلم،بريوت،لبنان،،دار ا)دط.(ديوان عمرو بن أيب ربيعة -60
  ).دت(،املكتب اإلسالمي،)دط.(حممد موسى مولوي:حتق.ديوان عنترة -61
 .يـسري عبـد الغـين     :حتـق .رواية أيب بكر الـواليب    .ديوان قيس بن امللوح جمنون ليلى      -62

  .م1999-هـ1420،دار الكتب العلمية،بريوت، 1:ط
ـ  ،1:ط.حممـد الـسعيد زغلـول     :حتق.حممد احلسيين :ذيول العرب  -63  ب العلميـة،  دار الكت

 .م1985-هـ1405،لبنان، بريوت

،الـدار  1:ط.حممـد بـاقر املوسـوي     : يف أحوال العلماء والـسادات     روضات اجلنات  -64
 . م1991-هـ1411اإلسالمية،بريوت،

 ،)دط.(عبـد الـرمحن بـن العثـيمني       :حتـق .أبـو يعلـى الفـراء     :طبقات احلنابلـة    -65
  م1999-هـ1419،)دن(
،مكتبــة وهبــة، 1:ط.مــرعلــي حممــد ع:حتــق.الــسيوطي:طبقــات املفــسرين -66

 .م1976-هـ1396

  .)دت(،مطبعة التقدم،مصر،)دط.(األصبهاين:كتاب األغاين -67
،دار )دط. (حممـد فـؤاد عبـد البـاقي       :حتـق .كتاب اجلهاد،باب الترغيب يف اجلهـاد      -68

  م1985-هـ1406إحياء التراث العريب، بريوت، 
 رة،القـاه  ،مكتبـة اخلـاجني،   3:ط.عبد الـسالم حممـد هـارون      :حتق.كتاب سيبويه  -69

  .م1988-هـ1408
 ،مكتبـة العبيكـان،   1:ط.عادل أمحد وعلي حممـد معـوض      :حتق.الزخمشري:الكشاف -70

  .م1998-هـ1418
ـ   :حتـق .حـاجي خليفـة   :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون       -71 ا حممـد يالتقاي

  .)دت(التراث العريب،بريوت،،دار إحياء )دط(.ورفعت الكليسي
دار إحيـاء التـراث     ،1:ط. الـساعدي  ابن عاشور ونظـري   :حتق.الثعليب:الكشف والبيان  -72

  .م2002-هـ1422العريب،بريوت، 
ــسان العــرب -73 ــن منظــور:ل ــد:حتــق.اب دار ،)دط(.وغــريهاهللا علــي الكــبري  عب
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  .)دت(املعارف،
  .هـ1414،دار ابن خزمية، الرياض،1:ط.ابن مالك:منت األلفية -74
،مكتبـة  )دط.(حممـد فـؤاد سـزكني     :حتـق .أبو عبيدة معمر بـن املـثىن      :جماز القرآن  -75

  ).دت(خلاجني،القاهرة،ا
،جممـع امللـك    )دط.(عبد الرمحن بـن قاسـم وابنـه       :مجع.ابن تيمية  :جمموع الفتاوى  -76

  .م2004-هـ1425فهد لطباعة املصحف الشريف،املدينة املنورة، 
،مطـابع األهـرام    )دط.(علـي النجـدي ناصـف وغـريه       :حتـق .ابن جين :احملتسب -77

 .م1994-هـ1414التجارية، القاهرة،

،دار 2:ط.ياسـني حممـد الـسواس     :حتـق .مكي بن أيب طالـب    :نمشكل إعراب القرآ   -78
  ).دت(املأمون للتراث، دمشق،

،عـامل  1:ط.عبد اجلليـل عبـده شـليب      :حتق.أبو إسحاق الزجاج  :معاين القرآن وإعرابه   -79
  .م1988-هـ1408الكتب،بريوت، 

،مكتبــة 1:ط.هــدى حممــود قراعــة:حتــق.األخفــش األوســط:معــاين القــرآن -80
  .م1990-هـ1411اخلاجني،القاهرة،

،دار )دط.(عيـسى شـحاتة عيـسى     :حتـق .علي بـن محـزة الكـسائي      :معاين القرآن  -81
  .م1998قباء،القاهرة،

  .م1983-هـ1403،عامل الكتب،3:ط.حيىي الفراء:معاين القرآن -82
  .م1977-هـ1397،دار صادر، بريوت،)دط.(ياقوت احلموي:معجم البلدان -83
 املبـارك وحممـد     مـازن :حتـق .ابن هشام األنصاري  :مغين اللبيب عن كتب األعاريب     -84

  .م2005-هـ1426،دار الفكر،بريوت،1:ط. سعيد األفغاين:راجعه .علي محد اهللا
ــوم -85 ــاح العل ــسكاكي:مفت ــق.ال ــداوي:حت ــد هن ــد احلمي ــب 1:ط.عب ،دار الكت

  .م2000-هـ1420العلمية،بريوت،
،دار الكتـب العلميـة،     1:ط.عبد اهللا حممـد الـصديق     :حتق.السخاوي:املقاصد احلسنة  -86

  .م1979-هـ1399بريوت، 
،مكتبـة  1:ط.حممد حميـي الـدين عبـد احلميـد        :حتق.األشعري:مقاالت اإلسالميني  -87

  .م1950-هـ1369النهضة املصرية،القاهرة،
،دار )دط.(سـهيل زكــار :خليـل شـحادة،مراجعة  :حتــق.البـن خلـدون  :املقدمـة  -88
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  .م2001-هـ1421 الفكر،بريوت،
،دار 3:ط.أمـري علـي مهنـا وعلـي حـسن فـاعور           :حتق.الشهرستاين:امللل والنحل  -89

  .م1993-هـ1414املعرفة،بريوت، 
،دار )دط.(سـليمان مـسلم احلـرش     :حتـق .أمحـد املقدسـي   :مناقب األئمة األربعـة    -90

  .)دت(املؤيد،
،مكتبـة  1:ط.أمحـد حجـازي الـسقا     :حتق.فخر الدين الرازي  :مناقب اإلمام الشافعي   -91

  .م1986-هـ1406الكليات األزهرية،القاهرة،
جامعـة اإلمـام حممـد بـن        ،1:ط.مد رشاد سامل  حم:حتق.ابن تيمية :منهاج السنة النبوية   -92

  .م1986-هـ1406سعود اإلسالمية،
،الـدار  1:ط.عمـران عبـد الـسالم شـعيب       :منهج ابن هشام من خالل كتابه املغين       -93

  .م1986ليبيا، اجلماهريية،مصراتة،
 مكتبـة الثقافـة الدينيـة،     ،2:ط.املقريـزي :املواعظ واالعتبار بذكر اخلطـط واآلثـار       -94

  .م1987القاهرة،
 :تقـدمي وتعليـق   . األتـابكي  يوسف بن تغـزي   :نجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة     ال -95

  .م1992-هـ1413 بريوت، دار الكتب العلمية،،1:ط .حممد حسني
 ،مطبعـة أذلـف هلزهوسـن،     )دط.(ميمـون األعـشى   : يف شعر أيب بصري    الصبح املنري  -96

 .م1927

ــضوء  -97 ــرن التاســعال ــع ألهــل الق ــسخاوي:الالم ــلدار ،1:ط.ال ــريو،اجلي  ،تب
  .م1992-هـ1412

 ،1:ط.قاسـم عبـده قاسـم     : التاريخ الـسياسي واالجتمـاعي     عصر سالطني املماليك   -98
  .م1998عني،اهلرم،مصر،

ــك -99 ــالطني املمالي ــصر س ــم:ع ــده قاس ــم عب ــشروق،1:ط.قاس  ،القاهرة،دار ال
  .م1994-هـ1415

 ،)دط.(جلنـة مـن أفاضـل العلمـاء       :حتـق .حممد بن عزيز السجستاين   :غريب القرآن  -100
  .م1963-هـ1383علي صبيح وأوالده،األزهر، مطبعة حممد 

حممـد حميـي الـدين عبـد        :حتـق .عبـد القـاهر البغـدادي     :الفرق بـني الفـرق     -101
  .م1995-هـ1416،املكتبة العصرية، صيدا،بريوت،)دط.(احلميد
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 ،دار الكتــب العلميــة،1:ط.عــصام نــور الــدين:الفعــل يف حنــو ابــن هــشام -102
  م2007-هـ1428بريوت،

،دار 1:ط.عبـد الـسالم عبـد الـشايف       :حتق. الكتاب العزيز  يف احملرر الوجيز يف تفسري     -103
  .م2001-هـ1422الكتب العلمية، بريوت، 

،دار دار الفكر،دمـشق  ،1:ط. الـصغري  حممـود :لشاذة وتوجيههـا النحـوي    ءات ا االقر -104
  .م1999-هـ1419بريوت،الفكر املعاصر،

  .هـ1299،مطبعة اجلوائب،قسطنطينية،1:ط.ابن هشام:قواعد اإلعراب -105
ـ 1413،دار القلم،دمـشق،  2:ط.حـسن هنـداوي   :حتـق .اإلعرابسر صناعة    -106 -هـ

  .م1993
،دار 1:ط.حممـد عبـد القـادر عطـا       :حتـق .ملقريزيأمحد ا :السلوك ملعرفة دول امللوك    -107

  م1997-هـ1418بريوت، العلمية،الكتب
،مكتبـة املعـارف،    1:ط.األلبـاين ومـشهور حـسن سـلمان       :حتـق .سنن الترمذي  -108

  .)دت(الرياض،
 ، مكتبـة املعـارف،    1:ط.األلباين ومشهور حسن سـلمان    :قحت.سنن النسائي يف سننه    -109

  .)دت(الرياض،
 ، املطبعـة الـسلفية،    )دط.(حممـد خملـوف   :شجرة النور الزكية يف طبقـات املالكيـة        -110

  .هـ1349القاهرة، 
 .حممـود األرنـاؤوط   :حتـق .ابن العمـاد احلنبلـي    : من ذهب  شذرات الذهب يف أخبار    -111

  .م1986-هـ1406مشق،بريوت، دار ابن كثري،د،1:ط
 ،دار الكتـب العلميـة،بريوت،    5:ط.إميـل بـديع يعقـوب     :حتـق .شرح ابن عقيـل    -112

 .م2007-هـ1428

،مكتبـة  )دط.(عبـد الـستار أمحـد فـراج       :حتق.احلسن السكري :شرح أشعار اهلذليني   -113
  .)دت(القاهرة،دار العروبة،

،دار 1:ط.عبد الـرمحن الـسيد،وحممد بـدوي املختـون        :حتق.ابن مالك :شرح التسهيل  -114
  .م1990-هـ1410،القاهرةهجر،
 :حتـق .خالـد األزهـري   :شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضـيح         -115

  م2000-هـ1421،دار الكتب العلمية،بريوت،1:ط.حممد باسل عيون السود
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 ،دار اليـازوري العلميـة،    )دط.(هـادي ـر   :حتـق .ابن هـشام  :شرح اللمحة البدرية   -116
  .)دت(األردن،-عمان
 ،مكتبـة الرشـد،   )دط.(حـازم سـعيد حيـدر     :حتق.ويأبو العباس املهد  :شرح اهلداية  -117

  .هـ1415الرياض،
،دار )دط.(حممـد حمـي الـدين عبـد احلميـد         :حتـق .ابن هشام :شرح شذور الذهب   -118

  .)دت(الطالئع،
،ملتقـى أهـل    )دط.(امشه حاشـية البـاجوري    .ابن هشام :شرح قصيدة بانت سعاد    -119

  .هـ1302األثر،
ـ .ابن هشام األنـصاري   :شرح قطر الندى وبل الصدى     -120 يوسـف الـشيخ حممـد      :قحت

 .بركـات يوسـف هبـود   :بلوغ الغايات يف إعـراب الـشواهد واآليـات    :امشه.البقاعي
 .م2009-)هـ1429-1428( لبنان،-،دار الفكر،بريوت2:ط

،مطبوعـات جممـع اللغـة      2:ط.مطاع الطرابيـشي  :حتق.شعر عمرو بن معدي كرب     -121
   .م1985-هـ1405العربية،دمشق، 

املكتبـة التجاريـة    .مصطفى أفنـدي الـسقا    :يح وتعليق تصح.ابن قتيبة :الشعر والشعراء  -122
 .م1932-هـ1350، 2الكربى،مصر، ط

،دار )دط.(امساعيـل باشـا البغـدادي     :هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثـار املـصنفني        -123
  .م1951إحياء التراث العريب،بريوت،

،دار 1:ط.أمحـد األرنـاؤوط وتركـي مـصطفى       :حتق.خليل الصفدي :الوايف بالوفيات  -124
 .م2000-هـ1420التراث العريب،بريوت،لبنان، إحياء 

  ).دت(،دار صادر،بريوت،1:ط.إحسان عباس:حتق.ابن خلكان:وفيات األعيان -125
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